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ДАЛИЈОШНЕГДЕ
ЖИВИНАДА

ДИГИТАЛНЕИГРЕИ
SFКЊИЖЕВНОСТ

Сажетак: У тек сту се раз ма тра ју кре та ња на ра ти ва из ме ђу SF 
ли те ра ту ре и ди ги тал них ига ра и њи хо ве ме ђу соб не ве зе, од на
стан ка пр вих ди ги тал них ига ра до са вре ме них мре жних ига ра за 
ве ли ки број игра ча. На ра ти ви ко ји се се ле из SF тек сто ва у игре и 
обр ну то, ко ји игре сме шта ју у текст, од ра жа ва ју не са мо ре ал не 
со ци јал не од но се у ко ји ма су на ста ја ли, не го ну де и (евен ту ал на) 
ре ше ња за про бле ме са вре ме ног све та, пре све га оне иза зва не нео
ли бе рал ном по ли ти ком. У њи ма се на пу шта мо дер ни кон цепт са
мо до вољ не ин ди ви дуе као ге не ра то ра про ме не, ин си сти ра њем на 
иде ји да се успех мо же оства ри ти са мо са рад њом и ко ор ди на ци
јом де ло ва ња ве ли ког бро ја за ин те ре со ва них ак те ра, а по ље бор бе 
се пре ме шта из фи зич ког у ди ги тал ни про стор.

Кључне речи: ди ги тал не игре, ди ги тал ни све то ви, „Sci en ce 
fiction”, на ра тив

Кадасекажефикција,обичносемислиналитературуили
нафилмове, стрипове иТВ серијале, односно просторе у
којима се измишљају и у којима потом функционишу из
мишљени, другачији светови. Током последњих деценија,
тисветовисусеизоногаштобисемоглоназватикласич
номфикцијомилиSF1преселилииудигиталнепросторе

1 Акроним од Sci en ce Fic tion. У тексту се користи акроним изворног
термина због терминолошке непрецизности научне фантастике као
уобичајеногпревода;Gavrilović,Lj. iKovačević I. (2015)Antropološko
čitanjenaučnefantastike,Et no an tro po loš ki pro ble min.s.10(4),Beograd:
Odeljenjezaetnologijuiantropologiju,Filozofskifakultet,str.989992.
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игара,базираненамоделимавећдобропознатимизранијих
(несамо)жанровскихостварења.

Дигиталнеигресу,одсамогнастанка,наративноповезане
сафантастиком,пресвеганаучном.Првеигресутадакада
сунастајале,педесетихгодина20.века,самепосебибиле
научнафантастика,нештоштоједотогтренутка,азанај
већидеосветскепопулацијеимногокасније,моглодапо
стојисамоумашти.Стваранесузарадциљеваусмеренихна
развојтехнологије(испитивањемогућностипрограмирања,
односаљудиикомпјутера,новихкомпјутерскихалгорита
ма),анерадисамогиграња,односноњиховциљнијебила
игракаотаква,негојеонабилаалатупроцесуизградњено
вихсистемамишљењаиобликовањасвета.Самимтим,то
компроцесаписањатихигаранијесеразмишљалоонеким
претпостављеним корисницима којих није нимогло бити,
јер су рачунарибили реткаи врло скупа опрема употпу
ностинамењенанаучнимитехнолошкимистраживањима2.
Оне нису имале никакав експлицитнинаратив, али је им
плицитниподразумеваоза ми шља њепричекојајеуобичаје
нопратиластандарднедруштвенеи/илиспортскеигрекоје
суимбилепредложак(Oxo,1952;Ten nis for Two,1958).

Но, већ токомшездесетих година двадесетог века, иако и
даљерађенепресвегауфункцијиразвојасофтвера,диги
талнеигрепочињуда сеусмеравајуинапубликуванна
учних установа и, истовремено, да се обликују на основу
стандарднихSFтема(Spa ce war!,1961;Spa ce Tra vel,1969).
Тонијенималочуднојерсу,поправилу,компјутерскиза
луђеницитогадоба(оникојисурадилинаобликовањуига
ра)одрасталичитајућитекстовекојиседанассматрајукла
сичном научнофантастичном литературом, што је све до
седамдесетихгодинадвадесетогвекабилопретежноspa ce 
– опера жанра. Седамдесетих, када почиње развој аркад
нихигаранааутоматиманамењенимширокојпублици,пр
винасловисутакођебилибазиранина(претпостављеним)
SFнаративимаистеврсте:одGa laxy Ga me,Com pu ter Spa ce 
(1971)доизузетногуспехаигреSpa ce In va ders(1978)ицеле
серијенасловакојисујепратили.Токомцелоговогпериода
уиграмаидаљенијебилостварногнаратива.Гледаноизда
нашњеперспективетојебиосамомалибројорганизованих
пикселакојисекрећупоекрануикоје,поправилу, треба
погодити другим покретним и контролисаним пикселима.
Но, иза свих тихпрвобитнихпримитивних сличица небе
скихтелаилинападачаизсвемира,стајаојевеликинаратив

2 Корисници/играчисууглавномбилисамиауториигара,којисууњима
уживалимаколикодасуимциљевибилидругачијепостављени.
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оупознавањуиистовременом„освајању”свемираинадвла
давањусвихопасностикојеонмождаскрива.Свакаодњих,
маколикоиграфичкиинаративнобиласведена,билајесве
мирскаопераумалом,саиграчемкаоглавнимјунаком,од
чијегуспехауобављањупостављеногзадатказависисудби
наУниверзума.

Из тек ста у игру

Одпочетка осамдесетих година двадесетог века, када по
чињеразвојкомерцијалнихигаранамењенихперсоналним
рачунаримаиупотпуностинезависниходхардвера,3први
значајнинасловитакођесусечврстоослањалинафантазиј
скенаративе.Тосепресвегаодносинадвавеликасерија
ладигиталнихавантура:фантазијскиKing Qu est4 инаучно
фантастичниSpa ce Qu est5,чијесенаслеђеможепронаћиу
готовосвимсавременимдигиталнимсветовима.6Оненису
заснованенаконкретнимлитерарнимпредлошцима,алису
причекојесусеунутарњихразвијалеобликованенаоснову
постојећихомиљенихлитерарнихфантазијскихнаратива.

Истовремено, постојао је готово бесконачан низ покуша
јапревођењаконкретнихпопуларнихSFтекстована језик
игре.Неке од таконасталихигара (нпр.Du ne II7 покулт
номсеријалукњигаФренкаХерберта/FrankHerbert/),биле
су коректне и важне за даљи развој концепта дигиталног
играња, иако саме нису биле много популарне. Друге су

3 Усмислудасуседистрибуиралекаосамосталнисофтверскипроизвод,
анезаједносахардвером.

4 Si er ra On li ne,9наслова1980–1998.
5 Si er ra On li ne,7наслова,1986–1995.
6 Тај тренд јенастављенсведоданас, када је већинаиграчкихсветова

базирананафантазијскимнаративима,билиониSFилиепскофанта
стични,зашта јевероватнонајбољипримерWorldofWarcraftидаље
најпопуларнијаиграовогтипа(Blizzard,2004.Одтадајеиградобиласе
дамекспанзија/проширењапричеи–сањоми–света:The Bur ning Cru
sa de 2007, Wrath of the Lich King 2008, Ca taclysm  2010, Mists of Pan da ria 
2012, Wa r lords of Dra e nor 2014, Le gion 2016, Bat tle for Aze roth 2018.и
обнављањепрвобитневерзијеWorld of War craft Clas sic 2019. године),
којаје,поредразнихмитскихбићаизразличитихтрадиција,оживелаи
Орке,чувенеТолкиновенегативце,иакоупотпуноновомсветлу,асве
тоукласичномфантазијскоммедијевалномокружењу.Иаконигдене
мадиректногпреузимања/трансформацијебилокогпознатогтекста,у
WоWусу,каоиувеликомбројудругихигара,потпунопрепознатљиви
какотопосиизразличитихмитологијаикултурнихисторија(Bainbrid
ge,W.S.(2010)The War craft Ci vi li za tion. So cial Sci en ce in a Vir tual World,
Cambridge,London:TheMITPress),такоиизпопуларнекултуре,иједна
одстандарднихзабаваиграчкепопулацијејестењиховопрепознавање
итумачење,штосе,поправилу,одвијавантихсветова,наразличитим
форумимаидискусионимгрупама.

7 Стратегија.Vir gin In ter ac ti ve1992.
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дугонајављиванеиочекиване8,дабисепослепуштањау
животпоказалекаонеуспешне,честовишезбогпревеликих
очекивањакакофанова–начијојсепосвећеностинаративу
изаснивалаодлукаоразвојуигре,такоитимакојијерадио
нањеномразвоју,негозбогсамогквалитетаигре.Такоје,
упркос несумњивомутицају који јефантазијска литерату
ра (у обе својежанровске варијанте) имала у обликовању
дигиталних игара, а затим и читавих светова, до данас је
веома мало успешних игара базирано на конкретном ли
терарном предлошку.Најуспешнија до сада је несумњиво
епскофантазијскаWitcher франшиза9,базирананасеријалу
романаАнжејаСапковског/AndrzejSapkowski/.10

Међутим,иакосаминаративинисууспешнопревођени,на
чинобликовањамрежнихигараидигиталнихсветовакоји
нисуигреуужемсмислуречи,негосусимулацијастварно
сти(метасветови,cf.Se cond Li fe11),имапотпунојаснепре
течеуSFлитератури.Наиме,увремекадајеНилСтивенсон
/Neal Stephenson/ објавио романSnow Crash12, интернет је
биојошуповоју,амрежноповезивањевеликогбројаљуди,
иакотеоријскипретпостављено, јошувекнијебиломогу
ће.Уњеговомроманусу,међутим,људиживелипаралел
неиповезанефизичкеидигиталнеживоте;удигиталном
просторууформиаватара,какојетоданаспотпуноподра
зумевано.Стивенсонјетадасковаоитерминme ta ver se,који
подразумевадељениколективнипростор,заснованнастал
нојинтеракцијиизмеђуузајамнотесноповезаних/недељи
вихфизичкихидигиталнихпростора.Првеигрекреиране
наосновутаквогконцептапросторапојавилесусевећкра
јемвека13,дабидоданаспосталепотпуностандардниначин
паралелнемеђуљудскеинтеракције.

Но, каошто суконцептиинаративиизфантазијскелите
ратуреутицалинаразвој дигиталнихигара, самопостоја
њедигиталнихигара,каоињиховатрансформацијатоком

8 Нпр.Ot her land,поромануТедаВилијамса/TadWilliams/:најављеназа
2010,па2012,бетаверзијапуштена2014.паповучена,коначнообјавље
на2016,безвеликогуспехаипоредогромногинтересовањафанова.

9 The Witcher2007,The Witcher 2: As sas sins of Kings2011.иThe Witcher 3: 
Wild Hunt2015.године.ИгрејеразвиопољскистудиоCD Pro jekt RED.

10Жанровскоодређењејеуовомслучајуприличноусловно,јерјеизна
ративајаснодасуљудиумедијевалнисветприче/игредошлипоштосу
претходноуништилисвојсвет.Наративпочиванаидејимултиверзумаи
можесепотпунооправданочитатиикаодистопија.

11Lin den Lab,2003.
12Stephenson,N.(1992)Snow Crash,NewYork:BantamBooks.Преведено

каоХи сте рич ни снег,1999,Београд:ЗнакСагите.
13Првом игром ове врсте обично се сматра Me ri dian59 (The 3DO

Company,NearDeathStudios,1996).
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времена, повратно су утицали на књижевност, укључују
ћиувођењепотпуноновихприча,алииобликовањенових
књижевнихправаца,пресвегауоквируSFлитературе.

Из игре у текст...

ДигиталнеигресупочеледаутичунаобликовањеSFнара
тива готовона самомпочеткуњиховогразвојанамењеног
широкојпублици,.Првапричаукојојјеглавнуулогуимала
дигиталнаиграје Ен де ро ва игра14,наосновукојејенастао
изузетно успешан роман15, а затим и цео серијал романа.
Причајеобјављенаистегодинекадаипрвааркаднаиграса
векторскомграфиком (Spa ce Wars,Ci ne ma tro nics),закојом
ћеследитинизигарасасличнимнаративима,иакосадруга
чијоммехаником.Целатасеријаконзолнихигарачврстосе
држалапознатогитадајошувекврлопопуларногнаратива
борбе против освајача из свемира, која се завршава побе
домиграча,штојеизједначеносапобедомљудскерасенад
свиммогућимопасностимакојесемогусрестиусвемиру.У
Кардовој/OrsonScotCard/причи(икаснијемроману)игра
теврсте(ибилокаквауопште)првипутјесмештенауцен
тардогађаја,каоначиндасепромени/обликујесвет.Уовом
случају јепримењенаметалепсакојомсеуобичајена јасна
сликасветаигрекаодистанцираноги,поправилу,супрот
стављеногстварности,преокрећедабионоштосесматра
игром заправоби ла стварност: Ендерово играње дигитал
нихратнихигарајењегововођењестварногратапротивту
ђинскесвемирскерасе.Осимпреузимањамоделанаратива,
ОрсонСкотКардсечврстодржаоиутовремераспростра
њенепредрасуде (која је у великојмеридоданас очувана
у јавномдискурсу)дасеиграјусамодеца/тинејџери,ито
самодечаци,пасуиЕндериосталиратници/играчисамо
дечациузрастаод10до18година.16

Оваврстадигиталнихигара,каоиприча/романукојој су
онеупотребљенекаоцентралнимотив,врхунацсуконцепта
модерности: чврста вера у апсолутно и објективно зна
ње, постојање објективне истине, линеарни прогрес и чо
века (имплицитно, али врло јасно – припадника западних

14Card,O.S.(1977)Ender’sGame,in:Ana log Sci en ce Fic tion and Fact.Пре
водпричејеобјављенучасописуАлефбр.61988.године,аистегодине
јеизашаоипреводромана(преводилацВојиславДеспотов,НовиСад:
Дневник).

15Card,O.S.(1985)En der’s Ga me,NewYork:TorBooks.
16Слична употреба игре у наративу појављује се нештомало касније у

филмуWar Ga mes(JohnBadham,1983),укомеиграњератнеигреумало
доводидонуклеарногратаизмеђуСАДиСССРа,причемујеиграза
правокомјутерскикреирана„стварнастварност”.
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друштава)каонајвишувредностиквалитетуУниверзуму.
Међутим,овиконцептипочињувећтокомосамдесетихго
динадвадесетогвекадасепреиспитују,првоулитератури
(укључујућиследећероманеуКардовомсеријалу),азатим
и у играма.И једни и други, нарочито они најбољи, пра
тећиразвој друштва све енергичније улазеупостмодерно
преиспитивањесвихчврстозадатихвредности,отварајући
просторзанаративепотпунодругачијеврсте.

По врат но деј ство 1: кон струк ци ја про сто ра

Првиодњих јенесумњивоНе у ро ман сер17, романкојим је
утемељен сајберпанк SF, који је повратно утицао на кон
цептбројнихдигиталнихигара,светова,пачакидуготрајну
перцепцијудигиталнихпростораујавномдискурсу.Његов
ауторВилијем Гибсон /WilliamGibson/ више пута је апо
строфираодајенаобликовањесајберспејсаукомесеодвија
радњаромана,пресудноутицалоњегововиђењедецекоја
играјудигиталнеигреуиграоницама:

„Шетао самВанкувером (...) и сећам се да сампрошао
поредвидеоаркаде(...)ивидеодецукојаиграјуонестаре
конзолневидеоигре,којесуималеврлопримитивнугра
фичкурепрезентацијупростораиперспективе.(...)Чаки
утојпримитивнојформи,децакојасуихигралабиласу
толикофизичкиукљученадамијеизгледалокаодажеле
дабудуунутаригре,унутарзамишљеногпросторамаши
не.Стварнисвет језањихишчезао,потпунојеизгубио
значај.Онисубилиу замишљеномпростору, амашина
испредњихјебилахрабриновисвет”.18

Инадругомместу:

„Пофизичкоминтензитетуњиховогдржањамогаосамда
видимкакосутиклинцибили занети.Изгледало јекао
дапостојиповратнапетља, сафотонимакојииз екрана
улазеудечјеочи,неуронимакојисекрећуњиховимтели
маиелектронимакојисекрећукрозвидеоигру.Тадеца
сунесумњивоверовалаупросторпројектованигром(...)
Онисуразвилиуверењедајетамо,изаекрана,некаврста

17Gibson,W.(1984)Ne u ro man cer,NewYork:AceBooks.Првипреводна
српски језик: 1987, преводиоци Линда Тасовац и Бранислав Бркић,
Београд:Зороастер

18WallaceWells,D. (2011)WilliamGibson,TheArtofFictionNo.211, in:
The Pa ris re vi ew,Summer,30.11.2019;https://www.theparisreview.org/in
terviews/6089/williamgibsontheartoffictionno211williamgibson.
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стварног простора; неко место које не можеш видети,19
ализакојезнашдапостоји”.20

УвремекадасунастајалиГибсоновиромани,онисусма
транидистопијскимцрнимпричамаомрачнојбудућности
укојојсветобликујуратовиивеликекорпорације,иакосам
Гибсонкажедајетодистопијасамосастановиштасредњо
класнихстановника саСредњег западаАмерике, којижи
ве„потпунозаштићенеисрећнеживоте.Светјепунмного
гаднијихместаодонихкојесамизмислио,(...)амногаод
њихпостојанопостајусвегора”.21

Гибсоновијунаци,јоштада,докњиховауторпричапричуо
њимакуцајућинаписаћојмашини,живесталнопрелазећи
границуизмеђуфизичкеидигиталнестварности,ухронич
нојборбипротиввеликихкорпорацијакојевидљиво,ајош
чешћеневидљиво,владајусветом.Гибсоновироманисучи
тани/схватаниуглавномкаодистопије,али,каонисамГиб
сон,његовичитаоципоправилунисубилииграчидигитал
нихигараисветукомеједигиталнастварностравноправна
сафизичкомњимаједеловаластраноизастрашујуће.Данас
тајаспектсајберпанкаделујепотпуноразумљиво(барони
макојивеликидеосвогживотапроводеуразличитимдиги
талнимстварностима),астварнидистопијскиелементи–у
суштински романтичнимГибсоновим причама са границе
светова–садржанисуукорпорацијскојвластинадсветом,
којајетихгодинабилатекнејасноназначена,дабиумеђу
временупосталаогољенауреалнојсвакодневици.Идејада
сепротиввеликихимоћнихкорпорацијанеможеборитиу
физичком,алиможеудигиталномсвету,којујеГибсонтако
јасно поставио, биће озбиљније разрађивана у SF литера
туритекунареднимдеценијама,увремекадамогућности
преласкаудигиталнустварностпостајусвереалније.

Пи та ње сло бо де

Током последње деценије двадесетог века, у време првог
бумаИнтернетакаоновеелектронскеграницекоја јеобе
ћавала излазак у простор до тада непостојеће слободе,22
на конференцији Com pu ters, Fre e dom, and Pri vacy (1996.

19Али за које је потпуно јасно даихиграчи упркос свимпредрасудама
неиграчапотпунојасновиде(прим.Љ.Г.)

20Dovey, J. (2006) Ga mes Cul tu res. Com pu ter Ga mes As New Me dia,  
Berkshire:McGrawHillEducation.

21WallaceWells,нав.дело.
22БрусСтерлинг /BruceSterling/ у својојпионирској књизио електрон

скојграницикаже:„Информацијежеледабудуслободне”;Sterling,B.
(2008/1992)The Hac ker Crac kdown, Elec tro nic Re le a se, Pre fa ce.Какосе
електронскаграница,аиизњеразвијенивиртуалнипростор(и),састоји
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године23)двапознатаSFписца–ВернорВинџ/VernorVin
ge/иТомМедокс/TomMaddox/–одржалисунапрвипо
гледдистопијскеговоре,укојимасупредвиделимогућност
успостављањаснажнедржавнеикорпоративнеконтролене
самонаднашимonli ne,негоинаднашимoffli ne животима.

ИстегодинејеобјављенMe ri dian 59,игракојасечестосма
трапрвомММО,претечомMMORPG24,дакле–првомкоја
јеомогућавалавеликомбројуљудинесамодаистовремено
будууистомдигиталномпросторуидауњемуостварују
интеракцијукакосапрограмиранимликовима,такоиизме
ђу себе, него и да то реалножеле и раде25. У исто време
објављенјеипрвидеокултнететралогијеТедаВилијемса
Other land,26укомеје,наосновуконцептатихранихMMORP
игараидилемакојесумучилетеоретичаредигиталнихпро
сторауповоју,отворенопитањемоћииборбезаслободу.

ДигиталнисветOt her landапостојинатриочигледнанивоа:

• нанивоуигреMid dle Co un try,којајекласичнамедије
валнафантазија,потпуносличнавеликомбројуданас
постојећихигара,

• на нивоуLamb da Mallа27, социјалног и комерцијал
ногпросторакоји је конципиранкаометасвет (врло

искључивоизинформација,логичанследједавиртуалнипросторине
самодажеле,већитребадабудуслободни.

23Lessig,L.(2006) Co de ver sion 2, NewYork:BasicBook,p.XIII
24Акроним одMas si vely Mul ti player On li ne Ro lePl ayin g Ga mes. У овом

типуигарасехиљадеиграчакрећукрозистиуниверзум,градећисоци
јалнеконтакте,напредујућиунутаризабраногокружењаисукобљава
јућисеса„непријатељима“(предефинисаним,илисаиграчимакојису
изабралисупротнитабор).Другичестокоришћениакронимјескраћена
верзијаовог–MMOGзаMas si vely Mul ti player On li ne Ga mes.

25Прењејепостојалонеколикоигаразаснованихнаистимпринципима
(нпр.Ne ver Win ter Nights,1991;The Sha dow of Yser bi us 1992),алионе
никаданисупосталевеомамасовнепресвегазбогвисокецене(Ne ver 
Win ter Nightsјеупочеткукоштала6$насат),којајебилапоследицави
сокеценеинтернетпротока.Me ri dian59 инештокаснијаUl ti ma On li ne 
(1997)данассесматрајупрвимиграмаовогтипакакозбогвеликепопу
ларности,такоизбогдужинетрајања:обејемогућеигратииданас.

26Williams,T.(1996)Ot her land, Bo ok 1: City of Gol den Sha dow,NewYork:
LegendBooks.Послењега следе:Ri ver of Blue Fi re 1998, Mo un tain of 
Black Glass 1999 и Sea of Sil ver Light 2001.

27СамоимепростораупућујенаLamb da MOO,дигиталнисоцијалнипро
сториonli neзаједницукојипостојеод1991.године,акојисупостали
познатиповиртуелном„сексуалномнасиљу”;Dibell,J.(1998)My Tiny 
Li fe: Cri me and Pas sion in a Vir tual World,NewYork:HenryHoltandCom
pany, рp. 11–29. Текст је први пут објављен 1993. године у недељни
куThe Vil la ge Vo i ce подназивомA Ra pe in Cyber spa ce, or How an Evil 
Clown, a Ha i tian Tric kster Spi rit, Two Wi zards, and a Cast of Do zens Tur ned 
a Da ta ba se in to a So ci ety),којејепроузроковалонизпроменауконтроли
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сличанономештоће, заусловедигиталнихпросто
разнатнокаснијебитиSe cond Li fe, акојиготоводо
словно следи Сттивенсонов me ta ver se), изведен из
различитих мултикорисничких социјалних простора
популарнихтокомпоследњедеценије20.века;28

• нанивоуOt her landа,високософистицираногвирту
елногпросторазатвореногза„обичнесмртнике”,раз
вијеногнаосновупотенцијалакојисупружалетада
актуелнеMMORPигре.Уњемувласницикорпораци
јаиполитичкимоћнициобликујусимулацијепозна
тихипопуларнихизмишљенихсветоваизмитологије
илитературе(нпр.Ча роб њак из Оза,египатскамито
логија,Или ја да и Оди се ја)илипотпуноновихсветова
(нпр. свет у коме су бубе вишеструко веће одљуди
и/или свет смештену огромну зграду) у којимажи
весвојеалтернативнеживотеигдепланирајудасеби
обезбедевечниживот.

Такосудваодтринивоаовогдигиталногсветадефинисана
потенцијалномиличакнескривеном(зло)употребоммоћи,
докјепрвинаизгледбезбеданзакориснике,алисенање
гатакође,уздовољномоћи(штопоправилузначиновца),
можеутицатиспоља.

Усветупројектованомуосамдесетегодинедвадесетпрвог
века,идејаослободимреже,којајекрајемдвадесетогвека–
увремекада јероманписан–билаподразумевана,поста
лаје„старомоднаидеја”да„ко му ни ка ци о на мре жа ко ја се 
про сти ре ши ром све та тре ба да бу де сло бод но и отво ре но 
ме сто, где но вац и моћ ни су ва жни. Ни ко ни ко га не тре ба 
да цен зу ри ше и ни ко не би тре ба ло да бу де при си ља ван да 
при хва та оно што же ле ком па ни је...”29

Једанодглавнихликовароманаготовоодмахпоследефини
сањаслободекао„старомоднеидеје”констатује:

„Тојебиланаивнаидеја–новациманачиндапромениства
ри.Људисупочињалидастварајусвевишеправилаимре
жајепочеладаличинаостатактакозваногцивилизованог
света”.30

понашања чланова не само те, него и других виртуалних заједница.
Самоимелокацијеуказујенамогућенасиље.

28НаистиначинјеобликованиГибсоновУтврђениградуромануИдору,
објављеномистегодине;Gibson,W.(1996)Ido ru,NewYork:VikingPress.
Превод1998,АлександарМарковић,Београд:Поларис.

29Williams,нав.дело,стр.444.
30Исто.
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Збогтогасухакерииинжењериизтебудућности–констру
исаненаосновустраховаоуспостављањустрогеконтроле
надпојединцимакакоуRL31,такоиуVL32,односнопромене
светауправцуукомесеонданасзаистаочигледномења,
акојипостојејошодпоследњедецениједвадесетогвека–
применили приступНојеве барке. Они нису сакупљали и
чувалиствари/живабића,негоидејекојесужелелидаса
чувају,идејекојесеуRLOt her landа,каоиусавременом
RL свету (иако још увек умањојмери), нарочито из пер
спективе оних који имајумоћ (националних држава и ве
ликихкорпорација),могусматратианархистичкимиуглав
номсе групишуокоидејекомплетнеиапсолутнеслободе
изражавања.

Такодолазимодочетвртог,скривеногнивоадигиталногсве
таOt her landa:Tre e Ho u se,којајепоследњаслободналока
цијаувиртуалномпростору,конструисанатакоданезависи
одкорпоративнихилидржавноуправнихспонзора.Онасе
дистрибуира преко опремењених корисника, заснована је
навеомавеликомбројууграђенихкопија/понављањапода
такаиумрежавању,такодабилокојаколичинаопремемо
жеиспастиизсистемаадаоннесметанонастависафунк
ционисањем.33 Tre e Ho u se тако по свом концепту одговара
технологијизаснованојнаBit Tor rent протоколу,34којићесе
појавититек2001.године.

Усветуприче,Tre e Ho u se јеилегалналокацијаукојусемо
жеућисамонапозивнекогакојевећњенчлан,штоупот
пуности кореспондира са историјом забрањиваних поли
тичкихидејаипартијакојеихзаступају,пасестоганалазе
уилегали.Истовремено,данасњенапозицијакореспондира
исастатусомвеликогбројалокацијакојекористеBit Tor rent 
протокол,акоједржавеикорпорацијенастоједазабранеи/
или укину у оквиру настојања увођења различитих нивоа
контроле у интернет саобраћају, као и са De ep/Dark web 
сегментомИнтернетпростора.35

31АкронимзаReal Li fe,терминкојисекористизаозначавање„стварног”
света у оквиру дистинкције стварно/физичко: дигитално/виртуелно/
синтетичко.

32АкронимзаVir tual Li fe,којиозначавадругустранудистинкције.
33Williams,нав.дело,стр.445.

34Комуникационипротоколзаpe erto pe er fi le sha ring(„P2P”).
35Невидљиви деомреже (у смислу да претраживачи немогу да индек

сирају њен садржај), коме се може приступати само специјализова
нимпрограмима(TOR–The Onion Ro u ter),абазиранјетакођенаP2P
конекцијама.



345

ЉИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ

По врат но деј ство 2:  
да ли је бор ба уоп ште мо гу ћа?

Исту линију приступа, чувајући оптимизам иако у оства
реним (претходно најављиваним) горим социјалним усло
вима, настављаниз романанасталихупрвој деценији 21.
века,којимогућностспасачитавогсвета(његовефизичке,
алиидигиталне стране) виде готовоискључивоу акција
маудигиталномпростору,илисинхронимделовањемуоба
аспектацеловитогсвета.

Најистакнутији пример оваквог приступа је роман Ready 
Player One36праћенпотоњимистоименимфилмомСтивена
Спилберга /StevenSpielberg/из2018,укомесепобедому
игрипостижепобеданадподивљаломкорпоративноммоћи,
којомсеобезбеђујенесамоочувањеслободеудигиталном
просторунегоитрансформацијаодносауфизичкојреално
сти.У дистопијском свету који се урушио под притиском
ценаенергије,климатскихпроменаикорпоративнепохлепе
(аликоји тужноизгледа као сасвиммогућапоследицада
љегразвојаактуелнесветскеситуације),јединоједигитал
нипростор (OA SIS =On to lo gi cally An thro po cen tric Sen sory 
Im mer si ve Si mu la tion)остаослободан,аборбазаконтролу
надњимјезаправоборбазаконтролунадсудбиномчитавог
човечанства.

Другироманисусебавилиужимаспектима,какодигитал
них,такои„стварног”света. For the WinКориДокторова/
CoryDoctorow/37редефинишепојамрадничкекласе,укљу
чујућиуњуголдфармере,38којиповезаниса„класичним”
радницима успевају да организујушироку побуну против
услова рада који намеће глобални капитал. Иако раднич
киштрајковиуКини,Индијиидругимазијскимземљама
бивајуугушениирадницигубету,конкретнубитку,роман
показуједа мрежноокружењеунутаригараимапотенци
јалзаорганизовањеRLакцијаусмеренихнапроменусве
та(какосутомезаистапослужилесоцијалнемрежетоком

36Cline, E. (2011) Ready Player One, New York: Penguin Random Hou
se. Превод Горана Скробоње на српски језик (Први играч на потезу,
Београд:Лагуна)изашаојеистегодине.

37Doctorow, C.(2010)For the Win,NewYork:TorBooks.
38ИграчиMMORPGкојимајециљдазарадештојемогућевишеновцау

валутама које постоје унутар дигиталних светова, који каснијемења
јуу„стварни”новац,односноунекуодRLвалута.Постојиуврежена
претпоставка,којеседржииДокторов,дасусуголдфармерипретежно
играчинаазијскимсерверима.
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организовања арапског пролећа 2010. године)39. ТакоСти
венсоновRe am de40,лоциранусадашњост,говориомогућ
ностимаупотребемрежногокружењаудигиталнимиграма
(укључујућиP2Pпротокол)саобестранеморалнегранице:
упословимамафијеитерористичкихорганизација,алииу
борбипротивњих.АOm ni to pia down41 разматра корпора
тивнесукобеиборбузакоректанодноспремакорисницима/
становницимадигиталнихсветова,инсистирајућинаидеји
дасамопартиципаторнакултураможепроменитиструктуру
иодносеунутардигиталног,алитимеиреалногсвета. 

Свеукупно, све је вишеSFромана који својупричу граде
спајајућифизичкиидигиталнисвет–невишекаоконструкт
замишљенунекојдалекојбудућности,негокаообјективну
проширенуреалностукојојпостојепотенцијализапромену
каквинисупостојалиувремепредигиталногдоба.Дослед
нисвомсубверзивномкарактеру,онинесамоданаглашава
јупотребузаодласкомудигиталноокружење,негоједино
његавидекаопросторукомејеикакваефикаснаакцијамо
гућа:физички свет сагледан је каопољеу комеделовање
нијемогуће,илибарнијесврсисходно.

Бу дућ ност на де

НаративикојисеселеизSFтекстовауигреиобрнуто,који
игресмештајуутекст,одражавајунесамореалнесоцијал
неодносеукојимасунастајали,негонудеи(евентуална/
мождамогућа)решењазапроблемеокојимаговоре.И,док
модернинаративииигараикњижевнихостварењанимало
нисусумњалиуоправданостциљеваинапреткакомесете
жило, савремени/постмодернипроблематизујусветукоме
настајуифункционишунанајмањедваначина:

• доводећиупитањеморализаторскедискурсеиеуфе
мизацијусвегаштосесматраполитичкинекоректним
понашањем/говоромсједнестранеи;

• инсистирајући на неопходности борбе за поштеније
економскеисоцијалнеодносе,очувањепланетеире
шавањеосталихкључнихпроблемасавременогсвета.

39Мрежа као алат за социјално организовање може се, наравно, као и
свакидруги алат, употребитинаразличитеначинеи зарадпостизања
различитихциљева,тејенастојањеуспостављањадржавнихконтрола
надразличитиммрежнимокружењимадеоопштијегпроцесаконтроле
становништва.ОнасенаЗападуобразлажеборбомпротивтероризма,
педофилије, пиратерије и других активности које се виде као физич
ки или морално опасне, док се другим државама (Кина, Авганистан,
Турскаитд.)јасноистичеиаспектполитичкеконтроле.

40Stephenson,N.(2011)Re am de,NewYork:HarperCollins.
41Duane,D.(2010)Om ni to pia down,NewYork:PenguinRandomHouse.
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• У оба случаја се задржава модернистичка идеја о
(могућем)напретку,42алисаданевишеуправцутех
нолошкогразвоја,негопресвегауправцуразвојасо
цијалниходноса43иуклањања/ограничавањавољеза
новцемимоћикаоултимативнихциљева.Истовреме
но,напуштасемодерниконцептсамодовољнеинди
видуекаогенераторапромене,инсистирањемнаиде
јидасеуспехможеостваритисамосарадњомикоор
динацијом деловања великог броја заинтересованих
актера.

***

Причеипросторикојисусеизлитературеисафилмапре
селилеудигиталнесветовенасељенеогромнимбројемљу
дипосталесу„стварније”негоштосуикадабиле:уместода
светгледајукрозочијунакакојиуњемуживе,самииграчи
постајујунациуборбизабољесутра.Уче,боресе,ста ло 
им је.Улазакубилокојуодтихигарајестеулазакуфанта
зијскисвет,којиконачноможедапостанесветкојииграч
бираиукомењеговоделовањеможедаимасмисла(зањега,
алиидругестановникеистог,иличакидругихсветова).

Кастронова/ЕdvardCastronova/44јепредвидеодаћетоком
наредних неколико деценија огроман број људи у потпу
ности„мигрирати”удигиталнесветовеигара, јерћетамо
пронаћионоштонемајуустварномсвету:пријатељесако
јимаделеистаинтересовања,срећу,успех,смисаоилине
штодругоштоимјепотребно,аштојеуреалностипост
капиталистичкогдруштвапосталонедостижно.Но,изгледа
даће,мимоонихкојижеледаодупотпуно45,свевећиброј
људи бар делимично прелазити границу ка виртуелним/
измишљеним световима, крећући се њима у различитим

42Ready Player One чакспајакласичнимодернистичкисаноистражива
њу/освајању свемира и одласку са планете са сном о враћању Земље
упретходностање,односноњенуревитализацијуиопоравак:двахе
роја који освајају награду улажу је у та двамогућа пута за опстанак
човечанства.

43У том смислу се SF литература у потпуности супротставља техно
бирократскомсхватањудруштва,којасеодражаваусмањењуинтере
са (и финансија) за хуманистичке дисциплине и настојања да се оне
механизујуиуподобеприроднимитехничкимдисциплинама.

44Castronova, E. (2007) Exo dus to the Vir tual World: How On li ne Fun Is 
Chan ging Re a lity,London:PalgraveMacmillan.

45Потпунадигитализацијаљудскихбићатакође јеозбиљнотретиранау
SF литератури.Најзначајнији представници промишљања дигиталног
живота у дигиталном простору су:Morgan, R. (2002)Al te red Car bon,
London:VictorGollanczLtd;превод2013,ГоранСкробоња,Београд:Ла
гунаи:Stross,C.(2005) Ac ce le ran do,London:OrbitBooks,Doctorow, C.
andStrossC.(2012)Rap tu re of the Nerds,NewYork:TorBooks.
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идентитетскимпаковањима, креирајућии себеиизабране
световеонакокакоонитожеле.Иуовомслучајунаделује
старипроцесобликовањасветапричом,којијесадапостао
доступан огромномбројуљуди, независтан од елитистич
кихекономијаиполитикаи,самимтим,способандапро
менинесаможивотепојединаца,негоиукупнообликовање
свакидашњекултуре,патакоисветауцелини.Утомсми
слу,Кастронова,алиивеликидеосавременеSFкњижевно
сти(желида)верујеуконстатацијуНилаГејмена/NeilGa
imen/даигре,каоједанодпутевакојима„(ф)икцијаможе
данампокажедругачијисвет.Можеданасодведетамогде
никаданисмобили”46,мењајунашуперцепцијуипонашање
у„стварномсвету”,јер:„(к)адастеједномпосетилидруге
светове (...)неможетевишебити задовољнисветомуко
местеодрасли.Незадовољствоједобраствар:незадовољни
људимогудаизменеипоправесвојесветове,даихучине
бољим,другачијим”.47

Такозахваљујућидигиталнимиграмаитеоретичари(ретки
додуше)иSFаутори (многовишењих)процењујуда још
увекпостојинадаупростормогућеслободеживљења,де
ловањаисарадње,маколиконассвакодневнафизичкареал
ностубеђивалаусупротно.Тајпросторможебитиограни
ченнавишеначина(временски–наслободновреме,соци
јално–навеликезаједницеилирелативноускегрупе),али
јесамоњеговопостојањедовољнодасе,макаруSFнарати
вима,можезамислитипромена.А,каоштонасучиукупна
фантазијскалитература,оноштојемогућезамислити,може
сеидогодити.
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DIGITALGAMESANDSFLITERATURE

Abstract

ThetextdeliberatesonthemotionofnarrativesbetweenSFliterature
anddigitalgamesand their connectivity, from theappearanceof the
firstdigitalgamestomodernnetworkgamesintendedforlargenumber
ofplayers.ThenarrativeswhichmovefromSFtextstogamesandvice
versa,whichplacegames intonarratives, reflect not only real social
relations under which they have occurred, but also ofer (possible)
solutionsfortheproblemsofthemodernworld,primarilythosecaused
byneoliberalpolitics.Inthem,themodernconceptofaselfsufficient
individualasageneratorofchangeisabandoned,insistingontheidea
thatsuccessmaybeattainedonlyincooperationandcoordinationof
alargenumberofinterestedactors,displacingthebattlefieldfromthe

planeofthephysicaltotheplanofthedigital.
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