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УМИРАЊЕУВИДЕОИГРАМА
ОДВИРТУЕЛНОГОЖИВЉАВАЊА
ДОДИГИТАЛНЕАПОКАЛИПСЕ

Сажетак: Про це њу је се да пре ко две ми ли јар де љу ди мо же да се 
на зо ве геј ме ри ма. Сви они игра ју ви део игре, а ве ћи на у тим игра
ма ства ра ли ко ве и иден ти фи ку је се са њи ма у то ли кој ме ри да ти 
ли ко ви по ста ју ава та ри игра ча. А ава та ри уми ру. Не ка да ожи
вља ва ју, не ка да не, у за ви сно сти од пра ви ла ко ја ва же у игра ма 
чи ји су ју на ци, од но сно све то ви ма ко је на се ља ва ју. Не ка да и ти 
све то ви уми ру. У та квим мо мен ти ма, јед ном ко ман дом би ва ју за
у век из бри са не де се ти не или сто ти не хи ља да ди ги тал них ли ко ва. 
Они не ста ју за у век, у не по врат ном чи ну бри са ња сер ве ра ко ји нео
до љи во под се ћа на крај све та. Ди ги тал ног све та, али све та све
јед но, на ро чи то ако га гле да мо очи ма оних ко ји су га на ста њи ва ли. 
Из суд би на ава та ра, би ло да су окон ча ли у из дво је ним ин ци ден ти
ма или у ди ги тал ном ге но ци ду, мо же се по не што на у чи ти – ако 
не о су шти ни ди ги тал ног по сто ја ња, он да си гур но о од но су љу ди 
пре ма ње го вој ко нач но сти. 

Кључнеречи:ана лог но, ди ги тал но, жи вот, смрт, игра

Увод

Заразликуодфилмаикњижевностиукојимасужанровиу
највећомпроцентукодификованииукојимајенаучнафан
тастикаопштеприхваћенирелативнопрецизантермин,ви
деоигресејошувекналазеупримордијалнојфазиукојојсе
једанкрајдругогпојављујужанровизаснованинаосећању
којеизазивајукодиграча(енг.hor ror),циљуигре(енг.survi
val),ономештоиграчинајчешћерадеуигри(енг.shooter),
углугледањаиграча(енг.third per son),приповедачкомстилу
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(енг. we stern1) или врсти искуства коју ће играчи имати
(adven tu re).„Доследнаприменатаконедоследногприступа
бинасдовеладоситуацијеукојојбисеигреизRe si dent Evil 
серијаламогленазватиhor ror sur vi val / third per son sho o ter 
/ ro le playing / we stern adven tu reигре,штонасдоводидоза
кључкадајелошакласификацијагораопцијаоднепостоја
њакласификације”2.

Проблемнедефинисанихжанрова није једини са којим се
сусрећемоприликомтеоријскогразматрањаигара.Сукобна
линији наратолозилудолози је резултат покушаја мерења
видеоигараметромнаправљенимзамерењекњижевностии
самимтимврлобесмисленнеспоразум,алиидобарпример
честихћорсокакаукојимајетеоријазавршилакадаседо
хватилавидеоигара.Чакјеидефиницијаигара,омеђенаса
једнестранеБудинимспискомзабрањенихигара3исадавећ
петнаестгодинастаромтврдњомдасуигре“системукоме
сеиграчиупуштајуувештачкисукоб,дефинисанправили
ма,којирезултирамерљивимисходом”4,нештоштообухва
тапољекојејенереткоужеодоногнакомеобитавајувидео
игре,на сличанначиннакојинаучнафантастикапонекад
обухвати и елементе других жанрова. Све чешће, помало
апсурдно,исамуреалност,штојеразвојситуацијекојинас
доводидопитањанекихдругихграница.

Из вид ни ца бу ду ћег све та

Чувенајереченицакојујенеформалниотацатомскебомбе
РобертОпенхајмеризговорионаконштосеатомскапечур
капопрвипутподиглаунебоНовогМексика:„Јасȃмпо
стадохсмрт,уништавач светова”.Мање јепознатода јеу
питањулошпреводизБхавагавадГитасписа,писаногсан
скритомкоји јеОпенхајмерпознаваослабијенегофизику.
Основнагрешкаје,акојевероватисавременимтумачењи
ма,утомештојеОпенхајмерреч„време”превеоса„смрт”.
Танкалинијакојаделисмрткаокрајсветаивремекаокрај
светајезаправоистаоналинијакојаправиразликуизмеђу
крајаједногживотаикрајаживотакаотаквог.

1 Овонијефилмскивестерн,негосекористидабиозначиоrole playing 
игреправљененаначиннакојитообичнорадеевропскииамерички
студији,акојесеразликујуод,напримерJRPG,акронимоденг.Ja pa ne
se ro le playing ga mes.

2 Стојковић,М.(2016)За там ње ње, пер ва зив на игра,докторскиуметнич
кирад,Београд:Факултетдрамскихуметности.

3 Brah ma ja la Sut ta (Dig ha Ni kaya 1/Di a lo gu es of the Bud dha(1899)Oxford:
ThePaliTextSociety.

4 Salen, K. and Zimmerman, E. (2003) Ru les of Play: Ga me De sign 
Fundamentals,TheMITPress.
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Слика1Пр ва атом ска екс пло зи ја;фотографија:LosAlamos
NationalLaboratory,https://fas.org/oped/drozdenko/

Устварности,сакрајевимаразнихживотасесрећемопрак
тичносвакодневноодкадајетаблоидноновинарствоуспре
зисадигиталномтехнологијомлегализовалоснаффилмове
и на насловним страницама сајтова нампонудило снимке
различитихсмртиснимљенихбезбројнимкамерамаширом
планете. А камера је заиста безброј: налазе се на нашим
телефонима,накомпјутерима,нараскрсницама,упродав
ницама,банкама,поштама,општинама,школама…Живот
водимонесвеснидасеонмалтенеконстантнодокументује
иархивира.

Некедржаве,попутКине,развијајусистемпраћењаибодо
вањакојисенеразликујепревишеодвидеоигара:бодови
скупљениуспехомушколиилибилокаквимдругимпошто
вањем правила и система чији су грађани део доноси на
предовање у друштву, грешке попут баналних каошто су
прелазакулицедок је упаљеноцрвено запешакедооних
многоопаснијихзатоталитарнесистемекаоштојеверова
њедајеслободаговоранормалнаудвадесетипрвомвекуте
бодовебришукаодасууигри.Таквагејмификацијаживота
насприближаваидејидајеразликаизмеђуборавкаудиги
талномистварномсветусвемања,сатомразликомштосе
уовомслучајутојразлициприближавамосастварнестране
границе.

Свесутоизвидницеједногбудућегсвета,укомећеразли
каизмеђуживотаудигиталномсветуионогванњегабити
обрисана.Нашепостојањећенаодређениначинпрестати
да буде линеарно, јер ће у било ком тренуткумоћи да се
премотауназаднаекрануслужбениказадуженогдаустано
висакимесмосвеималиконтактеупоследњихнеколико
година,односнодотренуткакада јеовајсистемпуштену
функцију. Јединуутехуможемоданађемоучињеницида
ће и тај службеник бити отпуштен оног тренутка када се
развијудовољнодобри алгоритмикојићењеговпосаода
препустенекојдругојмашини,чимећесетехнодистопија
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дефинитивно преселити из домена научне фантастике у
описсвакодневнице.

Смрт,утаквомсвету,донеклећемоћидасезамениподра
жавањемдотадашњегживота.ЕмилијаКујда,програмериз
Русије,наконсмртисвогнајбољегпријатељаРоманаМазу
ренкајескупиласвењеговепорукеиобјавесадруштвених
мрежа и уз помоћ вештачке интелигенције и по узору на
епизодусеријеЦр но огле да ло(енг.Black Mir ror)направила
апликацијуукојојјемогладаседописујесањим,односно,
саономверзијомњегакојујевештачкаинтелигенцијамогла
дареконструишенаосновусачуванихпорукаиобјава.

Причаоовомподухватујепосталаопштеместоутренутку
кадаједигиталнитрансхуманизамнаправиопрвипродору
популарнукултуру,алисевредивратитинаовајпримерјер
јеколичинаинформацијакојаћебитискупљенакрознепре
киднопраћење (иприслушкивање, које је једнакораспро
страњено,самомањеатрактивнозавизуелнукомуникацију,
штогачинимањепогоднимзапотребеузбуњивањауви
зуелнонастројеномсвету)убудућностиомогућитидалеко
вишеподатакакојећевештачкаинтелигенцијамоћидаоб
рађује,чимећереалистичностутискадасмоустањудако
муницирамосамртвимабитивишеструкоувећана,асмрту
реалномсветудодатномонетизована.

Слика2A Di gi tal Ava tar;appbyLuka,Inc.(https://searchman.com/
ios/app/us/958946383/en/lukainc/romanmazurenko/),илустрација:

printscreenМиркоСтојковић
Увиртуелнимсветовимасмртјечешћанегоуовомнашем
правомизједногједноставногразлога:истаособаможеда
умревишепута.Напредовањекрозразнеигрескоропопра
вилуподразумевасталноумирање,алиисталнавиртуелна
оживљавања,такозваниre spawn,којакрозинфлацијусамрт
нихропацасамусмртчинепрактичнонебитном.Дизајне
ривидеоигарасуразличитимприступимапокушавалида
сачувајувредносттогтренутка:тзв.per ma de ath(играчима
једанживотикадагаизгуби,играсезавршава)јеприлично
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старамеханикаигрекојајенасталаувремекадакомпјуте
ринисуималиsaveопцију.Последњихгодинаper ma de ath
доживљава ренесансу, самошто је сада она избор аутора
игара, а не нужност диктирана техничким могућностима.
Примери попут оног изFort ni te, тренутно најпопуларније
игренасвету,нисурелевантнијерсмртиграчатраједопо
четкановепартије.Оно,пак,штојестерелевантнојеситу
ацијасаиграмаукојимаиграчипреузимајуодређенеулоге
(Role Playing Games,удаљемтекстуРПГ),сасвимускладу
са „одређењем игре артефакта културе у низу игра–култ–
театар”5.

РПГјежанркојинереткозахтеваизузетнопуновременада
бисејунакдовеонанивонакомеиграчможеозбиљниједа
утиченасветукомесеналази.Per ma de athуоваквомтипу
игаразначигубитаксвогтогвременаималокојеспреман
натаквуврстужртве,неопходнедабисмртуигридобила
некидубљисмисао.

Лакојеприхватитидасмртзадигиталногаватарапостојиу
једнакојмерикаоиживот.Занекогакоигренеигра,тајед
накамерајезаправонула.Потцењивањеинепознавањеига
рамогудадоведудозакључкададигиталниаватаринемају
живот, самим тимни смрт. За гејмере, односнољуде који
проводепуновременаудигиталнимсветовима,ликовикроз
којихуњимаборавеутимсветовимасуврлостварни;самим
тим,ињиховасмрт–свакањиховасмрт–јеједнакостварна.
Али,то јеповезаносаидентификацијом,која јекодигара
нереткоинтензивнијанегоудругимгранамауметности(да,
видеоигресууметност),малозбогмогућностидаутичемо
наизгледиособинетихликовакрозизборекојеправимона
почеткуитокомигре,малозбогвременакојеинвестирамоу
догодовштинетогјунакаатосевремемеристотинамасати,
амалои збогмиметичког карактера уметности, о чему је
јошАристотелполемисаоусвојојПоетици6.

Уосталом, која је разликаизмеђупостојања јунакаукњи
зи,уфилмуилиуигри?АндржејСапковски,ауторсеријала
Вештац (пољ.Wi edźmin),годинама јеградиосветбазиран
насловенскојмитологији,укомесењеговглавнијунакГе
ралтодРивијеборипротивнеправде, билодаонадолази
у облику душевно корумпиранихљуди или натприродних
бића.ПољскистудиоCD Pro ject Redјенаосновусеријала
књиганаправиотриделавидеоигрекојисудо2019.године

5 Митровић, Б. (2017) Иден ти те ти тек ста и иден ти те ти у тек
сту ММОРПГ, докторска дисертација, Београд: Факултет драмских
уметности.

6 Аристотел(2002)О пе снич кој умет но сти,Београд:Дерета.
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продатиу33милионапримерака,штојеодличанрезултат
јерјепросечнаценатаквогтипаигараоко50долара,такода
причамооизносувећемодмилијардудолара.

Слика3Ве штац у Нет флик со вој се ри ји и Ве штац у исто и ме ној 
игри,(илустрација:Fansided,https://winteriscoming.net/2019/07/25/
netflixwitcheradaptingbooksnotvideogameslaurenhissrich/)

ПрофитостваренвидеоиграмаједовеодотужбеАндржеја
Сапковског,којијеприликомпотписивањауговораозбиљно
потцениокултуролошкии–зањегаочигледноважнији–тр
жишнизначајвидеоигара,алиидотогадаНетфлиxсними
серијуThe Witcherкојасеприказујеодкраја2019.годинеи
закојусусепродуцентинадалидаћепоновитиуспех„Игре
престола”.Икоја је ондаразликаизмеђу судбинеГералта
укњигама,уиграмаиусерији?Гдејеонстварнији?И,ва
жнијезатемуовогтекста,гдејесмртнекогбаронасадисте
илибандитаилинекогтрећегепизодистевишесмрт,агде
мање?

Прихватимоли,стога,идејудафеноменсмртидигиталног
аватаразаслужуједабудеразматранбарсаистомпажњом
којомразматрамоињиховеславнеилинеславнекрајевеу
књижевности,филмовимаилипозоришту,ондадолазимои
докарактеристикекојајерезервисанасамозасмртуједном
типуигара:савременанавремесвиликовикојисунасеља
валиодређенисветумрууистомтренутку.Тајкрајједефи
нитиван.Нијеупитањустилскафигура,нипоетскаслобо
да:радисеотехничкојусловностикојаподразумевадацео
светигре,укључујућиисавживот–дигитални,алиживот–
који га насељава постоји на једном или више сервера ко
ји захтевају сталну бригуи одржавање, у једном трептају
нестанезаувек.Гејмингкомпанијесерверимапосвећујупа
жњуиресурседокгодониостварујупрофит,илидокверују
даћеимтодонетикористунекомдругомоблику.Кадауло
женоуодређенојмерипостаневећеоддобијеног,сервери
сегасе.Гашењесерверајезасвеонекојиихненасељавају
кроздигиталнеаватарепотпунонебитандогађај.Заонекоји
суусветупаркираномнатаквомсерверупроводилидане,
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месецеилигодинеживота,тојекрајживотакаотаквог.За
њих,гашењесервераједигиталнааналогијаапокалипсе.

Слика4Ga mingGHD, “Ga ming Cul tu re: The Fi nal Ho urs of Ta bu la 
Ra sa”(илустрација:printscreenhttps://youtu.be/wxXDZC2XWXU)
Преиликасније,свештојествореноћенестати.Дигитални
универзумиизграђениувидеоиграманисуизузетак,напро
тив.Онинестајууразмацима,брисањемсерверанакојима
сухостовани.Утренуткунестајудесетинехиљадааватара,
заједносапријатељимасакојимасупровелисвоједигитал
не животе, нестају пратиоци у авантурама, нестаје благо
стеченоупоходима,паикућаукојојјетоблагочувано,село
укомесетакућаналазила,континентсасвимосталимсели
маиградовима,нестајепланета,нестајесвештојечинило
универзумигре.Све тобивау тренуткууништено једном
јединомкомандомбезименогдемијурга.

Тешкојебавитисефеноменомкрајасветовабезобраћања
пажњeнафинедистинкцијеречикојимаописујемодогађај
таквеважности.Отудајепотребнонагласитиидаје„деми
јург”речкојанагрчкомозначаваобичноградникаизнаро
да,алиидајебашњуПлатонискористиодабиописаобо
жанствокојеодидејаиматеријеградисвет.Дакле,обичан
радниккојисмишљаиградисвет–најтачнијимогућиопис
некога ко прво дизајнира игру, а онда је после одређеног
временаибришесасервера.

Таква апокалипса неможе а да намне побуди асоцијаци
јенаевентуалникрајнашег,дакажемоправогсвета.Идеја
даискустваизвиртуелнихсветоваможемодаприменимоу
стварностијестараколикоиигресаме,покретачјегејми
фикацијеуедукацији(аиванње),послужилајеикаоин
спирацијазаистраживањаЕдвардаКастронове,алиимноге
социолошкестудијекојесудигиталнесветоведоживљавале
као„живелабораторије”укојимајемогућеоткритикакоби
појединциубројчановеликимдруштвенимзаједницамаре
аговалинаекстремнеситуацијепопутпандемијеили,ето,
апокалипсе.
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Узодређенудозутрудасвакакојемогућедоћидозакључака
којибибилибазирани,например,на42GBMySQLбазепо
датакасапреко270милионаподатакаоактивностимасвих
играчачетвртезатворенебетеММОигреArchAge7,алита
квастудијанамнеговорикакобисмомиреаговалинакрај
света,већкакосуКорејанцикојисуглумилисредњовековне
витезовечијајеглавназабавабилаборбаиубијањереаго
валикадасезавршиоњиховсвет.МадајеЗемљаприлично
немилосрдноместо,ипак јененасељаваседаммилијарди
убица. Самим тим, подаци из истраживања који говоре о
бројуубиставаупрвојнедељизатворенебетеибројууби
ставаунедељипредвајповањемсерверанемогуданамка
жуништаотомедалибискочиобројубиставаустварном
светукадабисесазналодаћесезавршитизанепунатри
месеца.Врлопосредноповезивањесаобрасцимапонашања
уреалномсветубисемождаимоглообавитиуслучајуда
убијањеуигритретирамокаобилокојудругусвакодневну
активностустварности,падаондапрекопроценатаоних
којиодустајуодсвакодневнеактивностиионихкојисење
придржавају покушавамо да погодимо будућност, што је
вероватнобашоноликоузалудноколикоизвучи.

Слика5СтопаубиставауигриArchAge;Извор:eprint
arXiv:1703.01500

Такође,уиграмаједругачијииодноспремасмрти.Усве
товимагдејенајгорастваркојаможедавамседогодиније
самасмрт,већоживљавање(re spawn)напогрешномместу
или нека симболична казна изражена губитком квалитета
опреме или броја xp поена, немогуће је баш преко смрти
наћи прелаз ка стварности, где је свака појединачна смрт
апокалипса,макарисамозатуособукојајеумрла.

Чиниседабиживалабораторијакојабидаланајоптимал
није резулате када је у питању понашање пред апокалип

7 ReumKang,A.,Blackburn,J.,Kwak,H.andKangKim,H.(2017)I Wo uld 
Not Plant Ap ple Tre es If the World Will Be Wi ped: Analyzing Hun dreds of 
Mil li ons of Be ha vi o ral Re cords of Players Du ring an MMORPG Be ta Test,
Proceedings of te 26th InternationalWorldWideWeb Conference 2017,
pp.435444.
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суморала да буде игра у којој је свака смрт и пре апока
липсе трајна (per ma de ath) и у којој бисмо обављали исте
активностикаоустварности.

За кљу чак

Уметности,штоигреједнимсвојимделомвећдугојесу,не
приличипукоподражавањестварности.Оноштомиодње
очекујемо је организовање доживљаја на крајње субјекти
ванначин.Услучајуапокалипсеувидеоиграма,тајначин
би требалонештоданамкажеонашимосећањимапово
домсмртикоја јеу једнакојмеринеминовнаинепозната,
јерзнамодаћесигурнодоћи,алинезнамокада.Уосталом,
известанбројнасневерујечакнидајесмрткрајпостојања.

Заштосамонда,кадајеочигледнонемогућеповућипарале
лусастварношћуинештонаучитиокрајусопственогсвета,
неколикогодинапровеотражећивестиоскорашњемгаше
њуММОигарасамодабихсерегистроваонањихсациљем
да попут крпеља на коњу дигиталних јахача апокалипсе
присуствујемтимпоследњимтренуцимачитавихдигитал
нихуниверзума?Заштосамтрошиовреме,правогуништа
вачасветова,акообјективногледаноизкрајеватихсвето
ва ништа неможе да се научи?Па, затошто субјективно
гледаноуњимамноготогаможедасеосети.

Дигиталнисветовиумирубезстраха.Постојигорчина,по
стојитуга,алипостојииолакшање–нарочитоуслучајеви
макадајеискуствоборавкауњимабилооптерећенолошим
гејмдизајномибаговима.Међутим,усвимтимсветовима,
одFo ot bal Ma na ger On li ne где сам последње дане провео
утишини (ванge ne ral chata)играјућимечевепротив јед
ногТурчинакојимијеумесецимапретогапостаонајбо
љинепријатељ,доневештогшепањакрозстранкориснички
интерфејсигреTa bu la Ra sa,укојусамулетеоуњенимпо
следњим тренуцима, нешто наконшто сењен творац Ри
чардГариотвратиоизизлетаусвемир,једнајестварзајед
ничка:осећањедаумиремосамичакикадаумиремозаједно
самногима.

Ипак,крајдигиталногсветанијеправикрај јеростајусе
ћањанањега,текстовипопутовог,паиMySQLбазепода
такасастотинамамилионаподатака.Збогтога,окрајевима
дигиталнихсветованеможемодаговоримокористећиреч
„апокалипса”,којаубуквалномпреводусагрчкогзначиски
дањевела.Примеренијитерминбибио„ентокалипса”–ула
жењеувео,јернамкрајевидигиталногсветанеомогућавају
давидимоистину,већнамомогућавајудаилузијуучинимо
јошстварнијом.Натајначинсеисвеоноштосмоназивали
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научномфантастикомпојављујекаодеоширегскупа,који
слободноможемоназватинашимживотом.
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DYINGINVIDEOGAMES

FROMVIRTUALREVIVALTODIGITALAPOCALIPSE

Abstract

Itisestimatedthatovertwomillionpeoplecanbenominatedasgamers.
Allof themplayvideogames,andmostofthemcreatecharactersin
thesegamesandidentifywiththemtosuchanextentthatthecharacters
become avatars of the players.And avatars die. Sometimes they are
revived, sometimes not, depending on the game rules applicable to
these characters and the worlds they inhabit. Sometimes the worlds
themselvesalsoperish.At suchmoments,onecommandcan forever
deletetensorhundredsofthousandsofdigitalcharacters.Theyperish
forever, in an irreversible act of server deletion, irresistibly similar
totheendoftheworld.Theendofadigitalworld,butstillaworld,
especially ifweobserve it from thepoint of viewof its inhabitants.
From the destinies of these avatars, whether they perish in separate
incidentsordigitalgenocides,wecanlearnathingortwo–ifnotabout
themeaningofdigitalexistencethenundoubtedlyaboutthemannerin

whichpeoplerelatetotheirownfinitenature.

Keywords: analogue, digital, life, death, game


