
221

 
УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ВИДЕО-ИГРЕ,ПРЕСВЕГА
Трауматичнеегзистенцијалнеоколности,којесусеобјавиле
у2020.години,неочекиваносуактуелизоваленамерудасе
учасописуКултураобјавитематпосвећенкултуривидео-
игара. Различити облици карантинскихпринуда, у основи
којихпочиванужностфизичкедистанце,оставилисудубок
трагнабезмалосвеаспектесвакодневногживота.Осећање
дасеживот,какавпознајемо,заустављананеодређеновре-
ме,добилојејошупрвимданимаалтернативуувидуизве-
сненадекојусуобећаваледигиталнетехнологије: гдегод
јетобиломогуће,узпомоћперсоналнограчунара,таблета,
телефонаиинтернета,прибеглосераду„надаљину”.Неке
привреднеделатности(ITсектор,комуникацијеитрговина)
већсуодавнобилеразвиле„пожељни”обликфизичкедис-
танце;многедругеделатностису,међутим,моралеилида
(са)чекају,аконевећкрајкризе,онда„зеленосветло”,или
супростобилелимитиране(нпр.грађевина,угоститељство,
туризам). Изузетак су представљале здравство, пољопри-
вреда,фармацеутскаипрехрамбенаиндустрија,којесура-
дилеилиуредовном,илипојачаномобиму.Надругојстра-
ни,пак,усекторуобразовања(баркоднас),уврежениначин
радабиојетрансформисанпринудноиуврлократкомроку,
посебнозахваљујућидигитализованомнационалномемите-
руиспецијализованимплатформамакаоштосутоEdmo
do,Zoom,GoogleClasroomитд.Уовомтренуткутешко је
предвидети даљу судбину таквог образовног модела, уз
извесностдаћеупредстојећиманализамаикритикамамо-
ратидабудуузетауобзирњеговаметодичканедостатност,
инфраструктурне везе са моћним интерпелационим меха-
низмима(нац.телевизија,корпоративнеплатформе),ипо-
себночињеницадајењеговаколевкаамеричконеформално
образовање,које семахомвезује заклерикалне замислио
анти-просветитељскомконцептуобразовања.1

1 Видети:Илич,И. (1972)Долешколе (DeschoolingSociety),прев.Ђор-
ђевић, С., Београд: Просвета, Дуга; такође погледај и документарни
филмJesusCamp(MagnoliaPictures,2006).
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Какобило,краткирезимескорашњихитекућихнеприлика,
глобалних и националних, јасно показује да су дигиталне
технологије постале неопходне, чак насушне, попут хле-
ба замешеног у библијским фразама. Не треба, међутим,
сумњатиутодаби–посматраноизугламладих,неибез
извесне равнодушности – описано искуство премрежава-
њастварногживотаидигиталнихмедијамоглодаостави
значајномањиоткривењски утисак.Унајмање затошто је
свакодневицамладих,упрвимдеценијамаXXIвека,сасвим
обележенадигиталномкултуромипосебнокултуромигра-
ња видео-игара. За такву тврдњу заинтересовани читалац
наћићеунашемтематскомбројупоприличанбројаргуме-
ната:посебносетотичепрегледноградаподназивом„Игре
уериИмперије”(Games in theAgeofEmpire)НикаДајер-
Витфорда(NickDyer-Witheford)иГрегаДеПојтера(Greig
de Peuter).Имада је написан још2009. године, поменути
есејубедљивоописујепроблемскопољеоногаштоседанас
назива „студијама гејминга” (game studies), дозвољавајући
намданањегов,небаштакодавноизведениинтерпрета-
тивнирачунпреусмеримоплимутекућихдогађаја.Некеод
таквихскорашњихпримера,чијисемантичкинивоузнеми-
равајућеплавиинајмудријеглаве,представљајувиртуелни
концертирепераТревисаСкота(TravisScott),продуцентаи
ди-џејаДипла(Diplo)ијапанскесупер-звездеКеншијаЈоне-
зуа(KenshiYonezu),којису,одаприладоавгуста2020.годи-
не, одржанипредмилионскимаватарскимаудиторијумом,
у стерилномвиртуелномпростору једнеоднајвећихсвет-
скихMMORPG игара2 –Fortnite (Party Royale мȏд). Није
речсамоојошједномсимбиотичкоммега-пројектумузичке
игејмингиндустрије,нитиопукомоправдањувиртуелних
„линијабекства”уоколностимаглобалнепандемије;речје,
измеђуосталог,ио економском, социолошкомиполитич-
комдогађајукојинасочитозачикавадазамислимодовољно
драматичан сценарио под којим би глобални капитализам
биоприморандасесасвимодрекнепреимућствададоколи-
цуструктуираињомеуправља.Нетребагубитиизвидани
вечнипламенпрвељубавиизмеђувојнеиндустријеикулту-
реиграњавидео-игара,којијевидљивусвеснажнијемвези-
вањуборбенихмодовазагејмингуређајеиинсензитивност

2 AкронимзаMassivelyMultiplayerOnlineRole-PlayingGame–убуквал-
номпреводу:„масовнавишекорисничкаиграиграњаулоганамрежи“.
Речјеовиртуелномсветуукомнеограниченибројучесникапартици-
пираподаватарскоммаском.Видети:Mitrović,B.(2017)Identitetiteksta
iidentitetiutekstuMMORPGvideo-igara,doktorskadisertacija.Univerzi-
tet umetnosti uBeogradu–Fakultet dramskihumetnosti: pozorišta,filma,
radija i televizije; Доступно на адреси: http://147.91.1.87/bitstream/han-
dle/123456789/277/FINAL%20BILJANA%20MITROVIC%20DISERTA-
CIJA%20FDU%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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гејмерских компетенција.О томе унајмање говоре подаци
оувођењуМајкрософтовеXboxконзолеуподморницеаме-
ричкеморнарицеилипакукуполетенковаизраелскеарми-
је.3Коначно,требаспоменутиинедавниуспехфилмаСоба
самоубице:Хејтер(Salasamobójców:Hejter,2020),пољског
редитеља Јана Комасе (Jan Komasa), у ком протагониста,
анти-јунак по имену Томаж Гемза (Tomasz Giemza;Maci-
ejMusialowski),користисеновитеугловевиртуелногсвета
MMORPG игре за организацију различитих субверзивних
акцијаустварномсвету,акојенаконцуврхунеатентатом
нагдањскогполитичараПавелаРудницког(PawelRudnicki;
MaciejStuhr).

Ако је на овај начинмогуће стећи утисак оширини про-
блемскогпољастудијавидео-игара,напоменућемојошито
дајеуовомбројубиломогућеобјавититекнеколикопре-
гледнихиоригиналнихнаучнихрадова,укојимајеистра-
живачкапажњабилаусмеренанапретежнотеоријскеипо-
етичкеаспектепроучавањакултуревидео-игара:дрБиљана
Митровићдала јекритичкиосвртнадебатукоја се своје-
временобилаповелаизмеђулудологаинаратолога,акоја
се тицала методичког фундамента новостворених студија;
дрМанојлоМаравић је историографски представио тачке
пресека филмске уметности и видео-игара, док тематски
бројзатварајудвестудијеслучаја,изрукумладихистражи-
вача,којисуинтерпретативнеметоденаукеокњижевности
ставили у службу једне могуће херменеутике видео-игара
(СтефанАлидини,ЈованаВујанов).

Нетребаочекиватидајеуовојприлицикултуравидео-ига-
ра,каотема,исцрпљена.Бићезатопотребнојошмногоис-
писанихстраница.Засада,надамоседаћепредузетинапор
испунитисвојусврхуодашиљањем јаснепорукеоургент-
ностипроучавањавидео-игара;да јетоонај„луди”камен
накојиодговорнопроучавањесавременекултуреипакмо-
раштопредастане,безобзиранасвевидљивеискривене
ризике.

3 https://www.washingtonpost.com/video-games/2020/07/28/new-israeli-
tank-features-xbox-controllers-ai-honed-by-starcraft-ii-doom/, приступље-
но03.08.2020.у23:26.




