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ДИГИТАЛНО:ОДПОЛИСА

ДОВИРТУЕЛНЕЗАЈЕДНИЦЕ
Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра ју по је ди ни аспек ти раз во ја за пад
не кул ту ре од ње них по че та ка у ан тич кој Грч кој, па до са вре ме
них тен ден ци ја ис ка за них пу тем ди ги тал них тех но ло ги ја. Ау то
ри ука зу ју на мо гућ но сти, ко је се ја вља ју ма сов ним ко ри шће њем 
са вре ме них ди ги тал них тех но ло ги ја, за мо ди фи ка ци ју са вре ме ног 
окви ра за пад не кул ту ре и ње го во при ла го ђа ва ње да нас по ти сну
тим тра ди ци ја ма ко је ова кул ту ра ба шти ни из пе ри о да ан ти ке. 
Иден ти фи ку ју се ва жни аспек ти раз во ја ко ји су од лу чу ју ће де фи
ни са ли фе но мен грч ког по ли са и по ста ви ли трај не осно ве за пад
не кул ту ре и раз ма тра ју се слич но сти и раз ли ке са дру штве ним 
ино ва ци ја ма под стак ну тим ма сов ним ко ри шће њем Веб 2.0 (Web 
2.0) тех но ло ги ја по чет ком 21.ве ка. По себ но се ана ли зи ра ју про
це си из град ње и функ ци о ни са ња за јед ни це и по ре де вред но сти на 
осно ву ко јих је функ ци о ни сао грч ки по лис и вред но сти на осно ву 
ко јих функ ци о ни шу да на шње вир ту ел не за јед ни це. Фе но ме ни осе
ћа ња при пад но сти, ма сов ног уче ство ва ња, ути ца ја за јед ни це на 
из град њу по је дин ца и зна ча ја ама те ри зма об ја шња ва ју се у свом 
из вор ном по јав ном об ли ку у окви ри ма по ли са, а за тим се ана ли
зи ра ју по тен ци ја ли ко је ожи вља ва ње ових фе но ме на има у кон
тексту ши ро ке при ме не ди ги тал них тех но ло ги ја да нас.

Кључне речи: За пад на кул ту ра, ди ги тал не тех но ло ги је, по лис, 
вир ту ел не за јед ни це, ан тич ка Грч ка, веб 2.0.

Увод

Савремена истраживања и студије културе и цивилизаци
јепоследњихдеценијабавесеуизразитосмањеномобиму
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проучавањем и промишљањем западне културе, односно
њенимфундаменталнимаспектима,развојнимтоковима,а
посебнотемељиманакојимајенастала.1Сажимањевреме
наизазванообиљемимпулсаизокружењаи глобализаци
јом изазвана преовлађујућа распрострањеност елемената
западнекутлуречинедасеприхватањевредностиЗападне
културеувеликомделуземаљаданасчиникаодатостнео
граниченогтрајања,пасенаучноинтересовање,усмерено
деломитркомзафинансирањемистраживањановогине
посреднопримењивог,великимделомгубиуобластипро
учавањафундаменатаЗападнекултуреињиховихмогућих
промена.Специфичнипроцесицензуреиаутоцензурепри
сутниусветскојнаучнојзаједници,везанизаперципирани
илистварниконцептполитичкекоректности,додатноутичу
насмањениобимистраживањаЗападнекултуреиодлучују
ћедефинишуиусмеравајуонаистраживањакојасеовомте
момбаве.Садругестране,посматрајућиукупновремекоје
суљудикаоврстапровелиживећиуоквиримаразличитих
цивилизација,временскотрајањецивилизованихдруштава
заснованихнаприватнојсвојини,правунаслободноизно
шење критичкемисли, раздвојености духовног и секулар
ног,друштвенојконтролиинструменатасилеипоштовању
људскихправадалеко јемањеодвременскогтрајањадру
штавазаснованихнанегацијиовихпринципа.Имајућито
наумуморамоувидетидаипакнеманичегзадатогутре
нутнопревлађујућемутицајуовихпринципаширомсветаи
дабезконтинуираногпроучавањасуштине,извора,развој
нихпутеваимогућихбудућностиразвоја западнекултуре
идруштавазаснованихнањенимвредностимаиидеалима,
ибудућиопстанаковаквихдруштава улазиудоменнена
учног, недетерминисаног односно случајног. Вођени овим
разлозимауовомрадуизложићемонекаразмишљањаиса
знањавезаназаанализуосновнихвредностизападнекулту
реимогућностињеногразвојаидигиталнотј.савременим
технологијамаодређено,виртуелноокружењекојепресудно
утиченафизичкисветистварне,опипљиведогађаје,произ
воде,услугеидобракојисуувекнастајаликаоплодимаги
нацијеиимагинарног,аданассенајвећимделомизмештају
иостварујууправоудоменудигиталног.

За пад на кул ту ра да нас

Вредностизападнекултуреданасодређенесунатемељима
античкеГрчкеијудеохришћанскетрадиције,апресудноде
финисанетокомРенесансеиПросветитељства.Каоиудоба

1 Hanson,V.D.andHeath,J.(2001)Who kil led Ho mer?: the de mi se of clas si
cal edu ca tion and the re co very of Gre ek wis dom,EncounterBooks.
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антике, када се припадност Хеленима – Грцима везивала
заидејно,заживотуспецифичнојврстизаједницеполису,
такосеиданасприпадностдруштвуутемељеномнаприн
ципима Западне културе одређује у основи идејним при
хватањемпостулатаовекултуре,анеприпадношћународу,
нацији,вериилидруштвенојгрупи.2Уанализикојаследи
подсетићемонанекеважнеконцептеињиховразвојкојије
важанзаразматрањамогућностидигиталногдамодификује
оквирзападнекултуреданас.

Уосновизападнекултуреданасједуализамидејаомогућ
ностимачовека,принципимакојидефинишуњеговастањаи
активностииметодамакакодасетеактивностиспроведуна
пожељанначин3.УтрадицијиантичкеГрчкечовекјеважан,
вредан,јединствен,алињеговидометисуограничениљуд
скомприродом,оннијесвемогућ.4Срећаигравеликуулогу
уостварењуњеговихплановаиреализацијимогућностии
потенцијала.Супротстављањеовимограничењимадоводи
до трагичних разрешења. Значајан отклон од овакве пер
спективенастајеудобаРенесансекадаПикоделаМирандо
ла(PicodellaMirandola)проглашавадачовекможепостићи
билоштаиданемаограничењаљудскиммогућностима,а
Макијавели (Niccolò Machiavelli) саветује да срећу треба
третиратикаоженуисиломјенатератинапослушност.Са
другестранеодноспојединцаизаједницекојојприпадаод
ређенјеујудеохришћанскојтрадицијисликомраја,укоме
јесвесавршено,хармоничноиукомезаједницанепостоји,
већпарчовекженасамосталнообитавабезконтактасадру
гимљудима.ЗаантичкеГрке,пак,животузаједнициједи
ни остављамогућност за остваривање среће и хармоније,
аживотванзаједницедефинишесекаонељудски,божан
скиилиживотињски.Значај,могућностииместопојединца
пресудноуоквиримазападнекултуредефинишеЖанЖак
Русо(JeanJacquesRousseau),којисвојомкритикомдруштва
иприватне својинеотваравратаданаспреовлађујућегни
хилизмакојинегираулогудруштвеногморалаиетикеиуз
дижеиндивидуализамиличноодређивањеоквираукојима
семожеделовати.Акојеразвојдруштвадонеозлоипатњу,
логичноједасвакоимаправодасамодредипожељноици
љевекојиматребатежитидабисепостигласрећа,какојето
говориоНиче(FriedrichNietzsche),аакосеприватнасвојина

2 Kagan,D.(1995)TheSidneyHookmemorialawardaddress:Whyweshould
studyWesterncivilization,Aca de mic Qu e sti ons,8(2),p.5157.

3 Kagan,D.,Ozment,S.E.,Turner,F.M.andFrankforter,A.D.(1998)The 
we stern he ri ta ge(Vol.2).PrenticeHall.

4 Hanson,V.D. (1999)The ot her Gre eks: the fa mily farm and the agra rian 
ro ots of we stern ci vi li za tion,.UniversityofCaliforniaPress.
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засниванапревариичиниосновунеправдеудруштву,како
тврдиРусо,ондајелогичнодајепоМарксу(KarlMarx)тре
баукинути.Заанализудискурсадигиталногданасважноје
уочитиовупреломнутачкууразвојуидејакојесудефиниса
лезападнукултуру,акојуоблежаваРусодоносећиодлучу
јућиотклонодидеалаантичкеГрчкеудоменуморалаиети
кекојисудефинисаниодносомпојединацзаједница,каои
удоменуприватнесвојинеиследственотомемогућностиза
личнуиницијативу.5Данасјепојединацпотпунослободани
оддруштваподстакнутнанеограничнупотрагузасопстве
ним, личним задовољством, при чему сам дефинише оно
штојепожељноимогуће.Законјачегјенаснази,онакокако
јетоНичедефинисао.Друштвениуговор,исказанпресвега
крозуставједнеземље,јошоддоношењаУставаСАД,није
вишетудабипоправиопојединцакаоштојебиослучају
античкојГрчкој,већдасанкционишењеговопонашањекоје
сеперципиракаоприродомдато.Негацијаприватнесвоји
не, привидно је неуспела, јер се експеримент инспирисан
идејамаМаркса, а отелотворен у државиСовјета, показао
као самосталнонеодржив, алисе суштинскиупраксина
стављакрозсвевећиотклонкамоделимадруштвасоција
лизмауЕвропскојунијииуназнакамауСАДупоследњих
петгодина,апосебнокрозделовањеглобалнихпокретакоји
се залажу за слободуприступаинформацијамаиукидање
интелектуалнесвојине.

НасталаувакумимамоћинаразвалинамаМинојскеикасни
јеРимскеимперије,преживелаупросторукреираномзахва
љујућисукобимасветовнеисекуларневластиусредњеве
ковнојЕвропи,западнакултураинхерентнојеконтраверзна
ињенасуштинајеуслободиинеслагању.Немајућидругог
наслеђаосимхомерскеепике,античкиГрци–становници
полиса–створилисукултурниоквирукомејеслободабила
бесмисленабезкрајњегоквиракојиодређујеодноспоједин
цапремазаједници.6ГерманскаплеменаСредњегвеканису
нановостваралакултурниоквир,већсуизантикенаследила
јудеохришћанскутрадицију,аукаснијојфази,попоновном
откривању,инаслеђеполиса.Црква,маколикотонебило
очигледно,такођејебаштинилаједанодосновнихтемеља
полиса–слободудискусије.Онајесаможелеладатуслобо
дуограничинавеомаускитематскидомениметодскипри
ступканонскедискусије.Попоновномоткрићуидеалаху
манизмаполиса,борбапротивограничавањадоменаслобо
декојејенаметалацрква,довелаједопотпуногодбацивања

5 Kagan,D.andStOzment,F.M.T.(2007)We stern He ri ta ge: Sin ce 1300(AP
Edition),Boston:Pearson.Education,Inc.

6 Kagan,D.(2013)In tro duc tion to An ci ent Gre ek Hi story.
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билокаквихоквиракојибислободимоглибитинаметнути.
СтогаможеморећидаједеконструкцијакаквупредлажеДе
ридауанализисвихдруштвенихфеноменаиидејакрајњи
израз и домет западне културе уњеној есенцији, слободи
дискусије. Оно што чини фундаментални отклон декон
струкцијеодсличнихидејаполисајенепостојањеограни
чењаисмештањадискусијеуједаншириконтекст,можемо
рећиванљудски,односноонајукомеизмишљениконструк
тинеслужедабиуказалинаограниченостљудскихдомета
итрагикуљудскогстања,већсупротно,дабипоказалинео
граниченостпољадискусијеианализеиапсолутнуслободу
исказаиидеја.

Пер спек ти ва ан тич ке Грч ке

Дабисмопрецизниједефинисалимогућностикоједигитал
ноданаспружаудоменуунапређивањаоквиразападнекул
туре,аимајућинаумупретходноизложенекарактеристике
тренутног оквира који је одређује, размотрићемо у нешто
вишедетаљанекекључне,аданаспотиснутеосновневред
ностикојесуодређивалеконцептантичкогполиса.Гдегод
јеупутнопокушаћемодадефинишемоесенцијуовихвред
ностиираздвојимосуштинуодмогућностикојејенаметала
тадашњатехнолошкаоснова.

Најпрећемоанализиратисплетпојмоваимеђусобнозави
снихконцепцијакојидефинишуодносиндивидуалногиза
једнице,учествовања,наградезаучествовање,епскогпои
мањавремена,односапремасмртиимогућностизапости
зањебесмртности.Поимањевремена,тј.доживљајпротока
временасвакакојеједнаважнаосновазаанализуовихпита
ња.Уколикосе,каоштојетослучајуполису,временскиток
доживљавакаоцеловит,однастанказаједницепанадаље,и
ако се сматра линеарним и непрекидним, онда постојање
појединцауовомконтинууму,иаковременскиограничено,
постаједеоједнеепскецелине,причеозаједници,којана
равнонеможеобухватитисвењенеикадапостојећечлано
ве,алиможепренетикрозлинеарниинепрекинутитоктра
јањатепричеисказопостојањуодређених,истакнутихпо
једница,којинатајначинпостајутрајнидеоисказаикаои
заједницавечни.Овакавдоживљајвременауантичкомпо
лисупредстављаосновунакојојсеградеикојамотивише
дефинисањеготовосвихосталихкључнихвредности.Дуа
лизамодносаиндивидуа–заједницадефинисанјеоваквим
схватањемвремена,гдеиндивидуасвоједеловањепримар
ноподређујетрајномопстанкузаједницекакобиомогућила
дауопштепостојивечна,епскапричаозаједници,асадруге
стране, своје деловање усмерава ка постизању личне
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изврсностиуодносунаосталечлановезаједнице.какоби
обезбедила сопственоместо у тој вечној причи.Уочавамо
дваважнасегментаодређенатехнологијом,једанјесвесто
вечномтрајањупричеозаједници,штојеобезбеђеноинај
примитивнијомтехнологијомкојајељудиманараспослага
њу, усменим казивањем, а други, уско повезан са првим,
бројместа резервисаних у причи, који свакако расте када
технолошка основа постаје писана реч, преношена путем
пергамента,алинеутојмеридабисебилокоосимоних
најизврснијих,могаонадатидаћеућиупричу.Наоснову
изложеног можемо боље разумети двоструку мотивацију
коју припадници полиса имају за учествовање у активно
стимавезанимзазаједницу.Са једнестрането јепотпуно
хомеровска,можеморећиахиловскамотивација,инспири
санасасвимличномпотрагомзаиспуњењемидеала„арете”
(грчкиἀρετή)–изврсностиусвакомдоменукојиседожи
вљавакаодоменмушкарца:брзина,снага,лепота,алиипа
меттј.вештинаговорништва.Посебнојеважноприметити
даовеособинеизврсностиимајусмисласамоакосудемон
стриранеуокружењукојеможедаихсхвати,уважииода
импризнање,атојеуправоокружењекојепружаполистј.
заједница.Садругестранемотивацијазаучествовањеуак
тивностимавезанимзазаједницујеобезбеђивањеосновног
оквиразаделовањеиндивидуе,атојепостојањезаједнице.
Упериодупостојањаполиса,заразликуодпретходног,хо
мерскогпериода,овамотивацијајемногоизраженија,прео
влађујућа,алисепрвамотивацијаникаданегубиисамосе
крозњиховопрожимањеможеразуметифеноменучество
вањаупериодуполиса.Можданајбољуилустрацијупрожи
мања,допуњавања,алиисупротностиоведвемотивације
можемонаћиуначинунакојисуприпаднициполисаводи
лират.Хомерскипериод,укомепреовладаваиндивидуална
тежњадасепостигне„арете”кореспондирасаначиномбор
бепознатимизИлијадеиОдисеје,индивидуалнимдуелима
хероја.Периодполисаобележенјемеђутимпотпунодруга
чијом,можеморећинапрвипогледсупротномметодомбор
бе,атојеборбајединица–фалангисастављениходбораца
хоплита.Овакавначинборбе,чијипринципидоданасодре
ђују несразмерну предност војних јединица насталих у
оквиру друштава која се темеље на вредностима западне
културе у односу на војне јединице друштава насталих у
оквиримадругихкултура,заснован јенадисциплиниодр
жавањаборбеногпореткаинеистицањапојединцауодносу
на целину јединице.7 Вредност овакве војне јединице не

7 Hanson,V.D.(2009)The We stern way of war: In fan try bat tle in clas si cal 
Gre e ce,UniversityofCaliforniaPress.
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заснива се на појединачнимборбеним способностимање
нихчланова,коликонањиховојспремности–дисциплини
да своје индивидуалне слабости и предности уједначе са
осталимчлановимајединице.Заштитакојусвимчлановима
фалангепружанепрекинутинизштитова–хоплона,одко
јихпотичеиимератникаоваквихјединица–хоплита,ашто
јенесумњивијезичкидоказукористтврдњедајеглавнака
рактеристикаоваквејединицедисциплинаиуједначеност,а
неизразитиквалитетпојединца,сигурнајесамодокјеовај
низ непрекинут. Сваки појединачни штит, пружа заштиту
самополовинителаоногакоганоси,адругу,деснуполови
ну,штитисуседниратниксвојимштитом,итакодужцеле
линије фаланге. Стога је од кључне важности да нико од
ратниканезаостане,алинидапредњачи,самоуједначеност
имможе обезбедити сигурност.8Међутим, личне особине
храбрости,снаге,брзине–„арете”,израженесуиуовомна
чинуборбеуспецифичномсимбиотскомодносусаколек
тивним особинама које смо навели. Када један од бораца
падне,смртнопогођен,његовоместоунизуштитоваостаје
упражњено.Тоомогућавапротивникудаударинанезашти
ћенуполовинутелаборцадоњега,итакодаљенизлинију
фаланге,доктеоретскицелајединцанестрада,упраксипо
слепочетногпокоља,докњенипреживеличлановинепоч
нудабеже.Свеовоуколикоратникиздругелинијефаланге
несмогне,утомтренуткуслободноможеморећи,надљуд
скухрабростдазаузмеместопогинулогдругаиспредсебе.
Свакиовакавпојединачничин,хиљадамапутапоновљени
сасвимуобичајенуратнимсукобимапериодаполиса,чинје
изузетног херојства, достојан јунака Хомерових епова. У
стварности сукоба тог периода, изостанак оваквог чина
углавномјеодлучиваоисходбитака,чакионихврловели
кихсахиљадамаучесника.Веомасофистициранаструкту
ра,каквајефалангахоплита,саједнестранечврстакаосте
на,несаломиваусукобимасавојнимјединицамадруштава
којанисубаштинилавредностиполиса,каоштосуперсиј
ске,9почивалајенафиномбалансукојијемогаобитинару
шенделањемњеногпојединачногчлана.Стогајеутеорији
свакихоплитмораобитиистовременоједнообразаниупро
сеченпремаосталимчлановимасвојејединице,аистовре
меноизузетан,снажан,брзихрабаркаосамАхил.Упракси
првидеозахтевамогаосеиспунитидруштвенимнормама,
традицијом,вежбом,алијезатодругидеозахтеваодређивао
коћеодприпадникаполисастећиместоивечнотрајањекао

8 Hanson,V.D.(2010)The fat her of us all: War and hi story, an ci ent and mo
dern,BloomsburyPublishingUSA.Chicago.

9 Kagan,D.andViggiano,G.F.eds.(2013)Men of Bron ze: Ho pli te War fa re in 
An ci ent Gre e ce,PrincetonUniversityPress.
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довољновредандапостанедеоепскепричеозаједници.У
раномпериодуполиса,појединачнаименахрабриххоплита
памћенасу,акаснијеизаписивана,каоштојеслучајса„нај
срећнијимчовеком”,ТелесомизАтине,анонимнимАтиња
ниномчијусрећу–испуњењеживотнихидеалакрозстица
њеместаупричиозаједници–Солон,крозписањеХеродо
та, више вреднује од среће услед невероватног богатства
Креза,краљаЛидије.Али,ограничењатехнолошкеоснове,
папируса,сузиласувременомбројзапамћенихсамонаоне
којисукрозизврсностуобласти„вештинеговорништва’’,
тј. интелигенције, исказане као способност организације
иливојнигеније,моглидаутичунасудбинумногихратни
ка,уобичајеноносећититулугенерала–стратегоса.Специ
фичнозапериодполиса,генералисусеиздвајалиодобич
нихвојникасамопомогућностидаснагомауторитетана
метнуопштипланборбе,азатимбиуњојучествоваликао
обичнихоплити.Многиоднајпознатијихмеђуњима,који
сузахваљујућисвојојизузетностизапамћениуепскојпричи
оЗаједници,Епаминондас,Трасебулас,Лесандергинукао
обичнихоплити.Технолошкаосновапапирусаусловилаје
дасамоличнохеројскихрабрииистовременовојничкиге
нијалнимогудаостанузапамћени.Разматрањесплетапој
моваиидејаозаједнициииндивидуи,учествовањуивеч
номтрајањукрозсећањепотомакастицањемместауепској
причиозаједници,закључићемоосвртомнаидејекојесуу
времеполисањениприпаднициделилиосмртиичовековом
трајању,акојесурелевантнезакаснијаразматрањаутицаја
дигиталногнаразвојоквиразападнекултуреданас.Антич
киГрцисуверовалидајесмртлошаистрашна,алиинеиз
бежна.Нисуполагалинадеувечниживотпослесмрти,као
штојетоуобичајеноујудеохришћанскојтрадицији,нити
суверовалиубеспредметностчовековогпостојањаитиме
ирелевантност смрти као што је пракса неких друштава
Азије.Трагичниприступкојиистовременоуздижеквалите
теимогућностичовекаиприхватањегововременскиогра
ниченотрајањеоснова је заидејупостизањабесмртности
крозсећањепотомакаодноснопостојањеепскепричеоза
једници.10Наосновуовогаможемозакључитидвествари.
Прво,наосновуоваквемотивације,коликајеважноступо
лисупридаванатомедаепскапричаозаједницитрајевеч
но,алиидасепостанењендео.Идруго,дајеоваквамоти
вацијамогућа,аважностзаједницеуовомсмислуостварива
самоудруштвукојеимаодноспремафеноменимаљудског
трајањаисмртикакавсуималиантичкиГрци.

10Kagan,D.(1995)On the Ori gins of War and the Pre ser va tion of Pe a ce,New
York:Doubleday.
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Другиважанскупконцепатанасталихтокомтрајањаполи
са,којежелимодадодатноосветлимо,какобисмоолакшали
анализумогућностидигиталнихтехнологијадамодификују
западнукултуру,обухватапојмовекаоштосуаматеризами
професионализам,демократија,каоиособинеикарактере
људиимогућностидасеонимодификујуиликонтролишу
друштвенимдоговором.Друштвенидоговоркоји одређује
карактервластиуполисуможебитиразличит,азапотребе
каснијеанализеконцентрисаћемосенаприказдетаљадру
штвеногдоговоракојирезултујесистемомвластидефини
санимкаодемократија.Демократскисистемвластиуполи
сукарактеришеучешћеуактивностимаважнимзазаједни
цусвихпунолетнихмушкарацакојисудржављаниполиса,
каоиједнакостпредзакономкојабришеразликенасталеро
ђењемилиматеријалнимстањем.Поредових,демократски
системвластидефинишеиконцептисе го риа–слободадасе
упутиговорсвимчлановимазаједнице.Дакле,демократски
системвластиуполисуодлучујућедефинише,поредоба
везе учешћаи једнакостипред закономи специфично де
финисанакомуникација,тј.комуникацијачијасуобакраја
дефинисана.Саједнестранеимамослободногговорника,а
садругеобавезнипријемисказаногодстранесвихчланова
заједнице.Овакоисказанпринципслободеговорауоснови
се разликује одоногаштоданасподразумевамоподовим
појмом,кадаслободаисказанезначиидаћеонбитиперци
пирантј.постојивеликавероватноћадаисказанапорукане
ћебитиприхваћенаодноснодаћебитиузалудноисказана.
Технолошкаосноваконцептаисе го риабилајеједноставна.
Говорникбисеобраћаограђанимаокупљенимнаскупшти
нипомогнутсамоакустикомместа,пајестогаибројоних
којисумоглитеоријскидагачујубиоограничен.Овоогра
ничење,пореддругихразлога,кључноутиченавеличину
полисакојупознајемоупраксиикојуутеоријидефинишу
древниписцичетвртогвекапренашеере,акојаизносипет
хиљадапунолетнихмушкарацадржављана.Овакодефини
санполиссуштинскијеодређенсвојомвеличином,односно
ограниченимбројемприпадника.Другиважанфеноменве
занзадемократскисистемвластиуполису,аунепосредној
везисаобавезнимучешћемјепрепуштањепословаважних
зазаједницуаматерима.Одсамогпринципанепосреднеде
мократије,гдесвиграђанигласањемодлучујуосвимпита
њима,билодасуонаопшта,принципијелнаилиужеструч
на,уонодобапитањаратнестратегијеитактикеилиеконо
мије,падофункцијаусудствуиизвршнојуправи,грађани
којинисупрошлиформалну,дугогодишњуобукубилисуу
прилицидаодлучујуиобављајупослове.Затоихјеквали
фиковалопретходноискустводугогодишњегучествовањау
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сличнимилипосматрањеобављањаистихпословаиопшта
упућеноступитањаодважности за заједницукоја такође
проистиче из искуства учествовања.Важан аспект препу
штањапословаважнихзазаједницуаматеримајеелимина
цијамогућекорупцијеуколикобиодређенепословемогли
да обављају само ретки појединци, који би постали неза
менљиви. Уколико одређени посао може да обавља вели
ка групапотенцијалнихучесника,иуколикосеонајкоће
посао обављати одређује случајним избором, могућност
корупцијесесводинаминимум,штојебилопримењеноу
судскомсистемунекихантичкихполиса.Претпоставкако
руптивностипојединцаимплицитноисказанакрозпотребу
дасеовакавсистемуспоставиговориопознавањуљудске
природеислабостииискушењимакојимајепојединацпод
ложан.Овонијебилоусупротностисажељомдазаједница
утиченаформирањекарактернихособинапојединаца,већ
сепреможедоживетикаоважноиспољавањемаксима„упо
знајсамогсебе”и„ничегапревише”примењеновденена
појединцавећначитавузаједницу,којатимеисказујепозна
вањељудскеприроде,тј.својихчлановаинепретендујена
савршенство,већсекрећеуопсегумогућег–умереног.

По лис и мо гућ но сти ди ги тал ног

Суочени самногим питањима која долазе уфокус пажње
уследекономскихидруштвенихтурбуленција,каоштосу
несразмерност материјалног богатства појединаца, али и
несразмерностодговорностиипословакојепојединциоба
вљајуилиизненадангубитакпотребезамногимвештинама
изнањимауследаутоматизацијепословакојисудонедавно
били искључиво у доменуљуди и следствено потребна, а
састановиштаостваривостиипакупитнапреквалификаци
јакрозстицањесофистициранихвештинаизнањаилипак
онихкојасудруштвеномањецењенаистоганепривлачна,а
јошувекускраћенизаодговорекојибипружилисвеобухват
нијеобјашњењеиотишлидаљеодситуацијагашењапоје
диначнихпожара,окрећемосеанализиоднедавнодоступ
них технологија и њиховој примени у контексту масовне
употребекаофеноменакојинастаје,какобисмоосветлили
могућностикојенаовајначиннастајузапоновнооживља
вањенекиходидеалаантичкогПолисакаоефективногодго
вораирешењапоменутихактуелнихпроблемасакојимасе
друштваЗападнецивилизациједанассуочавају.

Губитакепскогвиданјекрозсажимањеобимаисказапрео
влађујућихлитерарнихдискурса,померањемоделачитања
од„дугог”ка„кратком”,свевећуулогуусменогкрозраст
значаја преноса информација путем видео записа, а пре
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свегакрозколичинуимпулсаизокружењачијабројностис
казанапутемтрадиционалнихмедијаидругихканалакому
никациједоводидостварањаосећајабивствовањаутренут
номсветудефинисаномнајновијимдогађајимавеомакрат
когживотногвека,авеликефреквенцијесмењивања.Ико
ликогоддигиталнетехнологијепресуднодефинисалеовај
феномен,свакаконенов,акосесетимомаксименовинар
стваиздобаштампанихмедијадајучерашњеновиненевре
деништа,онетакођеотварајуимогућностизаповратакеп
ског кроз дигитално. Још једном се потврђује двострука
улогатехнологије,којасамоубрзава,умножава,олакшава,
тј.дефинишенановомнивоуактивностииидеједуалнопо
зициниранеуодносунаконцептекојисеразматрају.Уовом
случају дигиталне технологије омогућавају несразмерно
бржипротокидејаиновостиитимеубрзавајусвакодневни
цу до границе потпуног губитка епског, али истовремено
својим обећањемо трајности чувања забележеног и наиз
гледбезграничнимкапацитетомзачувањеинајситнијихде
таљаотварајуновавратазаповратакепског.Навешћемоне
кеодпримеракојиуказујунаоваквутенденцију.Какојееп
скоувеквезанозазаједницукојакреираи/илидоживљава
тј.конзумираепскисадржајнавешћемоинекеодкарактери
стикавиртуелнихзаједницакојесуобавезнидеоовогфено
мена.Бројнифоруминамењениразменимишљењауширо
ком опсегу интересовања кроз спецификацију појединих
темауоквирутакозванихтре до ва(thre ads),ауоквирупод
форуманамењенихгруписањуоваквихдискусијауоквири
маширихтемакаоштосуполитика,спорт,друштво,наука,
честореализујупраћењеважнихдруштвенихдогађајакроз
дискусијетипаplaybyplayуоквирукојихсеизминутау
минут,изданаудан,пратесвиаспектиодређеногдогађаја.
Овакведискусијепрелазеипообимукреираногсадржајаи
по временском трајању токомкога се овај садржај креира
границеоногаштобисмомогликарактерисатикаократке,
брзосмењивевестиипрелазепоовимкарактеристикамау
доменепског.Виртуелнезаједницекојекреирајуоваквеса
држајечестоимајулокалнугеографскурасподелучланова,
карактеришеихдобромеђусобнопознавањечланова,које
честопрелазиизвиртуелногиуRL(RealLife)–„правижи
вот”,каоивисокстепеннеанонимности,гдесуипоредко
ришћењаалијасачлановизаједницеувеликојмериупозна
тисастварнимидентитетомњенихчланова.11Другипример
сличногфеноменавезанјезавиртуелнезаједницеокупљене
окоиграњаонлајнигара.Некеодоваквихигаракаоштосу

11McAfee,A. (2009)En ter pri se 2.0: New Col la bo ra ti ve To ols for Your Or
ga ni za ti on’s To ug hest Chal len ges, HarvardBusiness School Press,Kindle
edition.
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World of Wa rc raftомогућавајукреирањевременскидуготрај
них,тј.теоријскибесконачнихпартија,укојимасекреира
обиљематеријала,данас,узсверазвијенијемогућностиау
томатскогкреирањаструктурираногтекста,чакиписаног,
штоопетипообимуиповременскомтрајањусврстваова
квеприменедигиталногудоменепског.Заједницекреира
неокоигаракаквајеWorld of War craftпреовлађујућесуме
ђународне,сачлановимакојисуиницијалноанонимниине
познајусемеђусобно.Епскикарактердогађајаукомеуче
ствујуитокнастанказаједнице–тимакојиучествујеуигри,
водикасмањењустепенаанонимностииближемупознава
њучланова.12Примеркреирањаепскогкроздигиталнокоји
долазиизсветабизнисавезанјезаконцептПредузеће2.0,а
најбоље је илустрован примерима креирања компанијског
Викија(Wiki),гдесевикитехнологијакористизакреирање
заједничког скупа докумената који дефинишу на пример
најважнијераднепроцедуре,акојисеконтинуалномењау
складусасталнимпроменамарадногокружења.Иповре
менскомтрајању,којејеопетнеограниченоипоколичини
произведеногматеријалаоваквеактивностисвакакоспадају
уоквирепског.Заједницукојакреираиконзумираовајеп
скипроизводчинесви,иливеликидеочлановаједнеорга
низације–компаније,ауспехподухватазависипресвегаод
могућностидасезаједницакреиранаосновамаравноправ
ностиизразаиједнакостиумогућностимаисказивањакре
ативности.13 Важна карактеристика оваквих заједница је
потпуниизостанаканонимности,штојеврлозначајнопри
метитиикорелисатисавеликимуспехомоваквихзаједница
уодносунаонекојенудевећестепенеанонимностизасвоје
чланове.Заједницеокупљенеокоразличитихбизнисмодела
онлајнпословањатакођесудобарпримеркреирањаепског
садржајаупословномокружењу.Временскинаизгледнео
граниченотрајањеодносапродавац–купацнапорталимаза
онлајнаукције,каоибројностодносакојисеуспостављају
иследственотомеколичинаматеријалакојинастајеизових
односакаоштосуоценеирецензијечланова–купацаипро
давацасврставајуиоваквезаједницеуконзументеикреато
реепскогусавременомдигиталномсвету.Оваквезаједнице,
по географској дистрибуцији чланова,могу бити како ин
тернационалне, најпознатији пример су свакако заједнице
којенастајууоквируаукцијскогсајтаEbay,алиивишело
калне као што су на пример заједнице које настају на

12Werbach,K.andHunter,D.(2012)For the Win: How Ga me Thin king Can 
Re vo lu ti o ni ze Your Bu si ness,Wharton Digital Press, Philadelphia. Kindle
edition.

13Newman,A. and Thomas, J. (2009)En ter pri se 2.0 Im ple men ta tion, New
York,NY:McGrawHill.
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порталимакаошто јеЛимундоуСрбији.14Анонимносту
оквируоваквихзаједницајеокренутаспољномсветукојије
изван заједнице, а у оквиру заједнице престаје тренутком
првогконтактапродавцаикупца.Наосновунаведенихпри
мера можемо закључити да постоји потенцијал који носе
дигиталне технологије за креирање онлајн заједница које
имајукапацитетдакреирајусадржајекојеможемонаосно
вуобимаитрајањанастанкаиконзумирањатретиратикао
епске.Овимсеотварајумогућностидапоменутезаједнице
развијајуидеалеиособинекоје сукарактерисале антички
полис.Предностикојенудедигиталнетехнологијеналазесе
у домену капацитета за чување великих количина записа,
билотекстуалних,билоаудиовизуелних,штоотваранове
перспективе односа индивидуазаједница у односу на оне
којисупостојалиуантици.Могућностидавеликидеоин
теракцијакојечинисуштинуодносаузаједнициостануса
чувани за будућа поколења релаксира такмичарски дух у
односунаосталечлановезаједнице,алиистовременодоно
сиодговорностзаурађено,изговореноипостигнутојерсва
каактивносткрозчувањепостајетранспарентнаидоступна
свимчлановимазаједницекрозсвавременањеногтрајања.
Релаксирањетакмичарскогикомпетитивногуоквирузајед
ницеотварамогућностзаелиминисањенегативнихаспека
тазападнекултуре,израженихпресвегаубизнисокружењу,
аливиднихиуготовосвимдруштвенимаспектимаданас.
Истовременообећањепотпунетранспарентностикојеносе
дигиталнетехнологијеуливанадудабидруштвозасновано
наекстровертноститј.срамоти,анеинтровертноститј.кри
вици,истовременомоглодазадржисвепредностикоједух
такмичењаижељедасебуденајбољиносеикојечинеосно
вудоминацијезападнецивилизациједанас.Оноштонедо
стајепостојећимвиртуелнимзаједницама,какобиоведве
веомаважнекарактеристикеималеинепосредногефектана
делањењенихчланова,суетикаиморалзаједницекојиби
биоусупротностисанихилистичкимтенденцијама,данас
преовлађујућим,којебришуграницеукојимаједеловање
појединцаприхватљиво,азаштајепотребновремеиубе
дљива активност чланова који би били носиоци оваквих
новихправацаразвоја.

Двостраникомуникационимедијумикаовеб2.0технологи
јеомогућавајудасевеличиназаједницепроширидограни
цеодређенебројемонихкојижеледапренесусаопштење,а
тојеуслучајувеликихзаједницаувекстатистичкиподатак

14Sofronijević,A.,Milićević,V.andIlić,B.(2010)Implikacijenovogkoncep
taPreduzeće2.0nasavremenimenadžment,Teh ni ka – Me nadž ment,60(4),
p.15.
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заснованназаконувеликихбројева.Свадосадашњаиску
ствасапартиципативнималатимаитехнологијамакаошто
сувики,блогифорумуказујунатодајебројонихкојиак
тивно исказују мишљење и став веома мали у односу на
укупнузаједницу.Сличнаискустваналазимоиусачуваним
сведочењимаантичкихписаца,којиуказујудаправодасе
обратесвиманаскупштини,изразличитихразлога,пресве
гапсихолошких,користисамомалибројприсутнихкојимо
гудапроизведуквалитетансадржајкојибипренели.

Непосредна демократија као идеал анархизма двадесетог
века15 самопривидно чини одговарајућу заменупредстав
ничког система какав данас имамо. Било да гласају непо
средноилидаделегирајуодговорностодлучивања,грађани
уобамоделанеучествујуумериукојојјетопотребнода
бисегарантоваласуштинадемократскихмеханизама,какви
субилиактуелниуантичкомполису.Самопостојањезајед
ницеекономскинезависних,слободнихпојединаца,којиак
тивнимучешћемуразменимишљењапопитањимаважним
зазаједницу,стичуискуствоиквалификацијузаодлучива
њеопитањимаважнимзазаједницу,представљагаранцију
успостављањасистемакојисетемељинавредностимаан
тичкогполиса.Савременеинформационеикомуникационе
технологиједанасомогућавајукреирањеоваквихвиртуел
нихзаједница,анапримеримапостојећихвиртуелнихзајед
ницаразмотрићемоштаихделиикојеособинеоневећпо
примајууодносунаовакозамишљеневиртуелнезаједнице.
Технолошкаограничења,каквасрећемоуреференцираном
делуР.П.Волфа(R.PWolff)16осликавајумогућностдасеу
периоду седме деценије двадесетог века теоријски омогу
ћигласањесвихграђанавеликедржавекаква јеСАД,али
инемогућностдаовиграђаниактивноучествујууразмени
мишљењапрегласања.Технологијателевизијејеутовре
ме омогућавала дамишљење самомалог бројаљуди буде
доступносвима,ситуацијакојубисмомоглиупоредитиса
аристократскимуређењемраногпериодисторијскеантич
кеГрчке,кадасусамоонирођениу„правим’’породицама
моглида говорена скупштинисвих грађана.Текувођење
принципаисономије,могућностисвихдасеобратезаједни
ци,тј.питањеслужбеника„Кожелидаговори?’’којимјепо
чињаласкупштинауантичкојАтини,ствараосновузаефек
тивнудемократијуукојојсеправодасвигласајутемељиу
обавезисвихдаучествујуиследственојквалификованости
свихдаодлучујуопитањимазаједнице.

15Wolff,R.P.(1970)In De fen se of Anar chism,UniversityofCaliforniaPress,
LosAngeles,US.

16Исто.
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Првагрупапримеравезаназасавременевиртуелнезаједни
цеодносисенаразматрањефункцијеуређивањасадржаја
којеоваквазаједницакреира,тј.модерацијесадржаја.Про
фесијумодератора, онога ко уређује садржаје које креира
виртуелназаједница,обављајуданасупреовлађујућембро
ју случајева аматери.Они, слично аматерима који су оба
вљаливажнедруштвенефункцијеуполису,имајугенерал
ноискуствоупућеностиупитањаодважностизазаједницу
и посебно искуство учествовања у креирању садржаја на
основукогамогудауспешноиефикаснообављајуовајза
виртуелнезаједниценеобичноважанпосао.Поредопштих
захтевазауређивањемсадржаја,којисеуглавномдајудо
принос у области креирања виртуелне заједнице, каошто
суспречавањеувредљивихдискурса,праћењаипрогањања
појединихкорисника(столковања),спречавањеурушавања
дијалошкелинијеподметањемистихсадржајаилисадржа
ја који нису у вези са темом (троловање) итд,модерација
можеићии у правцу примене конкретнијих знања у вир
туелнимзаједницамакојесуокупљенепретежноокоједне
теме,каоштојенапримерпроценазнањаученикауобласти
образовања.17Најчешћипримеривиртуелнихзаједницада
нассуонекојесуокупљенеокотематскихсадржаја,какав
јенапримераеронаутика.Основеперципиранихвредности
зачлановеоваквихзаједницаданассутроструке:интелек
туалне вредности која се односи на креиране садржаје и
њиховквалитет,друштвеневредностикојесеодносенамо
гућностуспостављањадруштвенихвезаинајзадкултурне
вредности које се односе на могућност креирања културе
заједницекојомуправљајуњеничланови.18Видимодапо
стојећеосновевиртуелнихзаједницачинедобарпочетакна
путу изградње заједница које биимале јошвише развије
некарактеристикесличнезаједницамапериодаантике.Као
нарочито важне издвајамо културне вредности које носе
савременевиртуелне заједнице, јеронепружајуоснову за
развојсамосталних,самосвојних,самоуправљивихцелина,
баш онаквих какви су били градови државе античке Грч
ке.Тренутнодоступнетехнологијеомогућавајудаседру
штвене вредности заједницепродубеи прошире донивоа
постојањаетосазаједништва,нивоанакомејевечниживот
обезбеђенузаједничкомсећањузаједниценаврховниидеал
кометежењеничланови.Интелектуалневредностивирту
елнихзаједица,примарниразлогњиховогпостојањаданас

17VonKonsky,B.,Watkins,A.andBroadley,T.(2012)De ve lo ping a Mo de ra
tion Com mu nity of Prac ti ce,InasciliteConference(Vol.2012,No.1).

18Seraj,M.(2012)Wecreate,weconnect,werespect,thereforeweare:intel
lectual,social,andculturalvalueinonlinecommunities,Jo u r nal of In ter ac
ti ve Mar ke ting,26(4),pp.209222.
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представља основу зањихово стварање, а имајући у виду
готовосвакодневнирастуделауслужних,претежноинфор
мационихделатности,усвимпривредамасвета,нијетешко
претпоставитидазаједницеовогтипамогулакопрерастии
упословнејединицеилимогуусвомокриљуподстаћиили
дозволитиразвојвишепословнихјединицакојебиондачи
нилеиреалнубазузаопстанакзаједнице.Модерацијакао
важанзадатакзанастанакиопстанаксавременихвиртуел
нихзаједницапосаојекојиданаспретежнообављајуамате
рикојипокренутиразличитиммотивацијама,одонихкоје
сетичуличногдоказивањапасведопартикуларнијих,ка
квајенапримермотивацијаљубавпремаомиљеномспорт
скомклубу.19Процесучењаважанзаквалитетнообављање
посла модерације у многим аспектима подсећа на процес
учења какав је постојао у заједницама античких полиса у
којимасуграђаниучилиопословимаважнимзањиховуза
једницу,онимштобисмомиданасназвали јавнимпосло
вима.20Моглибисморећидајепроцесучењаомодерацији,
тј.уређивањусадржајакојекреиразаједница,тј.уређивању
заједнице, јер у виртуелним заједницама садржај које оне
креирајупредстављавеомаважанаспект,аконеиесенцију
заједнице,посебноимајућиувидувећизнетозапажањеда
глобалнирастуслужногсектораусвимпривредамаисва
кодневнипорастзначајаинформационихиндустријапружа
добруосновузастварањеекономскеосновевиртуелнихза
једницанабазисадржајакојеонекреирају,одпресуднева
жностизаразвитакиопстанаквиртуелнихзаједницаињи
ховутрансформацијуувишеповезане,виртуелнезаједнице
савишеобавезаиправазачланове.Стогаекспериментеса
аутоматским,тј.машинскиммодерирањемсадржаја,21треба
схватитипресвегакаопокушајдасекреираједанпомоћни
алаткојићеомогућитимодераторимаљудимадааутомати
зујудеоинтелектуалногпосламодерирања,акључнуулогу
модерирањазапроцесучењаприхватитикаосуштинуовог
сложеногпроцеса.22

19Alonso,A.D.andO’Shea,M.(2012)Moderatingvirtualsportconsumerfo
rums:exploringtheroleofthevolunteermoderator,In ter na ti o nal Jo u r nal of 
Net wor king and Vir tual Or ga ni sa ti ons,11(2),pp.173187.

20Arnt,A.andZilberstein,S.(2003)Le ar ning to per form mo de ra tion in on li ne 
fo rums,InWebIntelligence,2003.WI2003,Proceedings.IEEE/WICInter
nationalConferenceonIEEE,pp.637641.

21Delort,J.,Y.,BavaniA.andParis,C.(2011)AutomaticModerationofOnli
neDiscussionSites,In ter na ti o nal Jo u r nal of Elec tro nic Com mer ce,15(3),
рр.930.

22Salmon,G.(2003)Emo de ra ting: The key to te ac hing and le ar ning on li ne,
Routledge.
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Јошједанпримервиртуелнихзаједницакојенекимкаракте
ристикамаостављајумогућностдабимогледаеволуирајуу
заједницекојебиподсећаленаонеизпериодаантичкеГрч
кесувиртуелнетржнице.Тржница–агора,којауантичкој
Грчкој сапојавомновцамењапалатуу смислудапостаје
центардруштвенемоћи,комплексанјефеноменјерукључу
језацивилизацијуважнеелементеразменедобара,размене
информацијаодобримаисвимаспектимавезанимзаљуде
којијепроизводе,географскимпределимаизкојихпотичу,
технологијама које се користе уњиховој производњиитд.
Стога тржницапостајеместоразменеинформацијаширо
когопсегатемаисамимтимкреирањамишљењаошироком
опсегутема,штопредстављакрајњиизвормоћиудруштву
опредељеномдаизборомсвакогпојединца, заснованомна
мишљењуодатојтеми,доносиодлукеосвимстваримаод
важности за заједницу.Данас дигиталне технологије омо
гућавају креирање тржница великих димензија по броју
учесника, робииинформацијамакоје серазмењујуи гео
графскомпространствукојепокривају.23Оваквевиртуелне
тржницестварајуосновузакреирањезаједницакојебимо
гледаподразумевајувеликистепенангажованостичлано
ва,релативновисокстепенаматеризма,имногедругеодли
кекојебиихприближилеузоримакаквеналазимоупојму
агораизпериодаантике.

Неке виртуелне заједнице су окупљене око теме подршке
својим члановима да превладају проблеме изазване боле
стимазависностиилидамодификујусвојепонашањекоје
издругихразлогаседоживљавакаодруштвенонеприхва
тљивоилинепожељно.24Оваквезаједницепостављајуосно
ву за чврсте веземеђу својим члановима, алиимајумали
потенцијалкреирањасадржајакојисузанимљивизашире
слојеведруштва.Наосновуовогпримераможемозакључи
тидајезакреирањезаједницекојабиималабалансиранод
носкултурних,интелектуалнихидруштвенихвредностиза
својечлановепотребнојеразвитишириопсегзаједничких
интересовања чланова, тј. јаку базу интелектуланих вред
нсоти,којубипратиоодговарајућиниводруштвенихвред
ности тј. снаге повезаности чланова заједнице. Овде две
линијенакојимасегрупишуелементиважностизаједнице
запојединачногчланаразвијанепаралелномоглебидадо
ведудокреирањавиртуелнезаједницесависокимнивоима

23Zinkhan,G.M.(2005)Themarketplace,emergingtechnologyandmarketing
theory,Mar ke ting The ory5(1),pp.105–115.

24Stommel,W.andKoole,T.(2010)Theonlinesupportgroupasacommunity:
Amicroanalysisoftheinteractionwithanewmember,Di sco ur se Stu di es,
12(3),pp.357378.
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међусобнихдруштвенихвезамеђучлановимаиистовреме
новисокимстепеноминтересовањазаширокопсегтема,у
идеалномслучајузаинтересовањеиангажовањеибављење
свимтемемакојеимајуважностзазаједницу.Трећа,прет
ходнопоменуталинијакојаносиквалитетзачлановезајед
нице, аутономна, самоуправнакултура заједницеобавезни
једеокојиморадаиспратиразвојпретходнопоменутадва
дела,интелектуалногидруштвеногквалитетакојиносиза
једница,јерсамообједињениудистинктнојкултури,само
одрживинабази аутономног, самосталногуправљањаови
квалитетимогурастиуописаномжељеномправцу.Зараз
војинтелектуалнихквалитета заједнице занимљив јепри
меркакокреативнеиндустријекористепостојећевиртуелне
заједницекакобиподстаклеиновативност.25Организације
којесудеокреативнеиндустријекористетриметодадаби
подстаклииновативностувиртуелнимзаједницамаидаби
користили плодове те иновативности: чине границе своје
организацијепропусним,тј.постајудеозаједнице,отварају
могућности зачланове заједницедаучествујууизменама
производаиуслуга,тј.бришуразликеизмеђучлановаорга
низацијеизаједницеупословномсмислуинајзадредукују
својаауторскаисроднаправанаиновиранеуслугеипро
изводетј.чинеихготоворезултатимарадазаједницекојиу
крајњојинстанцииприпадајузаједници,тј.уовомслучају
конгломератуорганизацијеизаједнице.Овајпримерналеп
начин показује како јемогуће креирати екнономске осно
веодрживостииштојенајважнијеекономскенезависности
виртуелне заједнице.Иновације се данас саправомдефи
нишу као сржмодерне привреде, па није тешко закључи
тиозначајукојивиртуелнезаједницемогудаубудућности
преузмуупривредамарзвијенихземаља.

Накрају,дабисмојошједномподвукливажностпаралелног
и равномерног развоја садржаја заједнице, интерних веза
којеповезујуњенечлановеиначинанакојизаједницасама
собомуправљанаводимокаоилустрацијујошједанпример
истраживањасавременихвиртуелнихзаједница.Упитању
су виртуелне заједнице знања, специфичне заједнице оку
пљенеокостручнихзнањазакојачлановиимајуинтереса.
Показаноје26дасуоваквезаједницеуспешнеакоуспешно
делују у четири области: квалитет информација које се

25Parmentier, G. andMangematin,V. (2013)Or che stra ting in no va tion with 
user com mu ni ti es in the cre a ti ve in du stri es,TechnologicalForecastingand
SocialChange.

26Lin, H., Fan,W. and Zhang, Z. (2009)A qualitative study ofWebbased
knowledgecommunities: examining success factors, In ter na ti o nal Jo u r nal 
of eCol la bo ra tion(IJeC),5(3),pp.3957.
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креирају,квалитетсистемакојичинињиховуоснову,упра
вљање заједницом и оријентисаност заједнице ка дељењу
ресурса.Препознајемоважне,већпоменутекарактеристи
ке,пресвихинтелектуалнеквалитетекојезаједницаносиза
члановеуобликуквалитетаинформацијакојезаједницаза
једничкикреира.Затимспецифично,јасниједефинисаноб
ликуправљањазаједницомкаоважанаспектзањенуспехи
најзадуособинидељењаресурсавидимоспецифичанначин
изградњемеђусобниходносаузаједници,уконтекстузајед
ницечијијефокусинтересовањанаускостручнојтематици,
гдеможданемаместазасуптилнијетехникеојачавањаве
замеђуњенимчлановима.Техничкаосновакојачинибазу
запостојањезаједницесвакако јеелементкојидоприноси
њеномуспехуикоји,макакотривијалноделоваонапрви
поглед, требада заокупипажњусвихкојиистражују вир
туелнезаједницеимогућностињиховееволуцијеиразвоја.

За кљу чак – по вра так истог?

Постојање западне цивилизације, какво данас познајемо,
крозсвеприсутностњенихелеменатауготовосвакомдру
штвуширомпланетенијеигарантњеногтрајања,аоношто
намданасизгледакаодатост,свакакоможебитибрзопро
мењено,довољнојеиматиисторијскуперспективудастање
какводанастрајепредстављасамомалидеоукупногиску
ствачовечанства,којејепреовлађујућидеовременапровело
живећи у друштвима која су се темељила на принципима
дијеметрално супротним онима која чине основе Западне
цивилизације.27Стога,уколикожелимодасачувамоиуна
предимоухуманистичкипозитивномправцуоноштонам
семождаданасчиникаонедовољнодобро,несавршено,али
истовремено задато,морамопроучаватиисторијатнастан
каимогућностипромена,којесвакакопостоје.Јероснове
западнецивилизацијеизграђенесуприхватањемодређеног
скупаидеја,пасенатајначин,прихватањемидеја,може,
тацивилизацијаимодификоватииунапредити.Идеје, ве
занезаприменудигиталнихтехнологијауциљукреирања
заједницакојебисвојомсуштиномподсећаленазаједнице
из доба полиса античкеГрчке које су изложене у раду на
фундаменталномнивоу,захтевајусвакакоразраду,дорадуи
свакуврстунакнадногпромишљања.Алињиховоприхвата
њеуизворномоблику,атоједадигиталнетехнологијемогу
данампомогнудазаједницекаквесупостојалеуполисуи
којесутадабројалеокопетхиљадаљуди28креирамоданас

27Kagan,D. andKagan,F.W. (2001)Whi le Ame ri ca Sle eps: SelfDe lu sion, 
Mi li tary We ak ness, and the Thre at to Pe a ce To day,Macmillan.

28Plato(1955)The Di a lo gu es of Pla to,Chicago:EncyclopaediaBritannica.
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идаброједесетине,стотинехиљада,паимилионечлано
ва,представљаодлукукојутребаразмотритинаосновуин
формисаногувидаупредностииманекојеоваквезаједни
цепружајузахуманистичкипозитивноунапређењесветау
комеживимо.
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Abstract

This analysis covers certain aspects of the development ofWestern
culture from its beginnings inAncient Greece to the contemporary
tendencies expressed through digital technologies. The authors
point out the possibilities, which are arising from ubiquitous use
of modern digital technologies, for modification of contemporary
Westernculture frameworkand its adaptation to thenowsuppressed
traditions inherited from the ancient times.The important aspects of
developmentthathadcruciallydefinedthephenomenonoftheGreek
polis and set up permanent foundations of the Western culture are
identified.Also,similaritiesanddifferencesarediscussed,alongwith
thesocialinnovationsbroughtaboutbythewidespreaduseofWeb2.0
technologiesatthebeginningofthe21stcentury.Wehavespecifically
analysedtheprocessesofcreationandfunctioningofacommunityand
comparedvaluesbasedonwhichtheGreekpolisfunctionedwiththe
valuesoftoday’svirtualcommunities.Thephenomenaofthefeelings
of belonging, mass participation, influence of the community on an
individual and the importance of amateurism are explained as they
originally appeared in the frameworkofpolis.Finally, thepotentials
of revival of these phenomena are analysed in the context of the

widespreaduseofdigitaltechnologiestoday.
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