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АНТРОПОЛОГУ
СИНТЕТИЧКОМСВЕТУ

Сажетак: Улазак1 у на изглед сасвим ново поље истраживања,
какво је истраживање синтетичких светова,2 поставља пред
антропологаметодолошкеизазове који су напрвипоглед једин
ствени:реклобиседановимедиј,којидефинишеновипростори
омогућујеобликовањеновихкултура,захтеваиновеметодолошке
алатезаприкупљањеподатака,односнозатеренскирад.Међу
тим,пажљивијепосматрањеусловакретањасинтетичкимсве
товимапоказуједасетуистраживачсуочавасапотпуноистим
методолошкимпроблемимакаоубилокомкласичномистражи
вању појединачне, специфичне културе, отварајући чак питања
валидности многих ранијих РЛ3 истраживања. Анализа, као и
досадашњапракса,показујудајеидаљеупотпуностинаснази
основни постулат теренског етнографског истраживања, које
јеМалиновскидефинисао још1922. године:посматрањеса уче
ствовањем,стимштојепосталојаснодајеуправоучествовање
кључнозаразумевањеоногаштосеусветудогађа,детаљкоји

1 Текстјерезултатраданапројектубр.177026,Културнонаслеђеииден
титет,којифинансираМнистарствопросветеинаукеРС.Саопштење
наосновукогајенаписанизложенојенаскупуСтудијекултуре:Гласо
висамаргине.Факултетполитичкихнаука.Београд,78.јун2014.

2 По дефиницији Едварда Кастронове (Castronova, E. (2005) Synthetics
Worlds.TheBusinessandCultureofOnlineGames.ChicagoandLondon:
TheUniversityofChicagoPress).

3 У енглеском језику који је lingua franca за највећи број великих син
тетичких светова (изњихискључујемигре/светове које/и су рађене/и
искључивозакинескотржиште,јерњихистраживачкојиневладаман
даринскимкинескимнеманачинадапрати/истражује)„реални”светсе
означавасаРЛ(RealLife),тећеусаопштењузаозначавањесварногсве
табитикоришћеновајакроним.
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јеумногим,пресвега,домаћиметнографскимистраживањима
доследнозанемариван.

Кључне речи: антропологија, теренско истраживање, синте
тичкисветови

Улазакусасвимновопољеистраживања,какво је (барна
првипоглед)истраживањесинтетичкихсветова,поставља
предантропологаметодолошкеизазовекојису(опетнапрви
поглед)јединствени:реклобиседановимедиј,којидефи
нишеновипросториомогућујеобликовањеновихкултура,
захтеваиновеметодолошкеалатезаприкупљањеподатака,
односнозатеренскирад.Међутим,пажљивијепосматрање
условакретањасинтетичкимсветовимапоказуједасетуис
траживачсуочавасапотпуноистимметодолошкимпробле
мимакаоубилоком„класичном”истраживањупојединач
не,специфичнекултуре,отварајућичакпитањавалидности
многихранијихRLистраживања.

Световикакоихдефинисати

За почетак питање: шта су уопште синтетички/виртуелни
светови?Свесавременедефиницијевиртуелнихсветовапо
зивајусенаактуелнодигиталномрежноокружење,укоме
људиборавеимеђусобнокомуницирајуи/илисарађују.4На
пример:

„Виртуалнисветовисутрајнаонлајнкомпјутер
ски генерисана окружења у којимаљудимогу
међусобнодаделају,безобзирадалисеиграју
илираде,наначинкојијеупоредивсастварним
светом”5.

Или:

„Синтетичкииливиртуелнисветови[...]сутрај
ниonline3Dprostorikojiкопирајуодликествар
ног света.Онипреговарајуоњима, користећи
виртуелно тело као карактер из видео игре.
Многохиљадаљудиможебитиусветууисто
време, чинећиокружењеу социјалномсмислу
веомасличнимстварномместу”6.

4 Овденаводимсамотридефиниције,јербинавођењевећегбројадефи
ницијаобимомвишеструкопремашилопретпостављениобимтекста.

5 BainbridgeW.S.(2010)Introduction,in:OnlineWorlds:Convergenceofthe
RealandtheVirtual,ed.Bainbridge,W.S.16.London,Dordrecht,Heidel
berg,NewYork:Springer,p.1.

6 Castronova,E.,Cummings,J.J.,Emigh,M.,Fatten,N.,Ross,T.,Ryan,W.
(2007)WhatisaSyntheticWorld?,in:vonBorries,F.,Walz,S.P.,Böttger,
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Или:

„Виртуални светови – дељени графички про
сторнаИнтернету–суузбудљивновимедиј21.
века.Онисурезултатприроднееволуциједиги
талнихтехнологијакоједефинишу21.век,као
што су телефон, радио,филми телевизија де
финисале 20. век.Виртуални светови стварају
растућипросторзазаједничкуигру,учење,рад
и трговину [...]. Оригинално настали као тек
стуалнеигре,виртуелнисветовисуданастро
димензионални(3D)социјалнисветовисаком
плекснимишареним графичким интерфејсом,
којидопуштајуинтеракцијусадругимљудима
истварима,узтренутнуповратнувезу”.7

Генерално гледано, може се рећи да постоје два основна
типаовихсветова8:

• световиигара(MMOGилиMMORPG)9,ко
ји се заснивају на бесконачним (openend)
наративима, врло често фантазијским или
научнофантастичним, углавном су лине
арнииподразумевајунапредовањекрозсе
ријумалихзадатаказаснованихнапобеди/
изгуби дистинкцији, иако играчи унутар
њих могу да се понашају и независно од
основногтокаприче,ускладусасопстве
нодефинисанимциљевима(дасепримарно
бавеистраживањимасвета,унапређивањем
својихпрофесија,трговиномислично)и

• метасветови (MMOW)10, који немају зацр
тану причу, заснивају се на симулацијама
„стварног света”, аиграчисууњимасло
боднидасамидефинишусвојециљеве,иа
коиониимајуопцијезаунапређивањезна
њаивештина,каоиуграђенеминиигре.

M.(eds),SpaceTimePlay:computergames,architectureandurbanism:the
nextlevel,p.174177.Basel:Birkhäuser,p.174

7 O’Connell, J. and Groom D. (2010) Virtual worlds, Camberwell:ACER
Press,p.1

8 Pearce,C.andArtemesia(2009)CommunitiesofPlay:EmergentCulturesin
MultiplayerGamesandVirtualWorlds.Cambridge:TheMITPress,p.27

9 АкронимиодMassivelyMultiplayerOnlineGamesiMassivelyMultiplayer
OnlineRolePlayGames.

10АкронимодMassivelyMultiplayerOnlineWorlds.
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Обе ове категорије светова се, међутим, налазе у истом,
„сајбер”простору,11закојисе–каоштосеиизнаведених
дефиницијавиди–веруједајепотпуноновакатегоријапро
стора.Но,БрусСтерлинг(BruceSterling)исправноопажада
јетајпросторнастаојошутренуткукадајеБелизмислио
телефон,јер:

„територијаокојојсеговори,електронскагра
ница,старавећокостотридесетгодина.Сајбер
просторје‘место’гдесеодвијателефонскакон
верзација. Не у вашем конкретном телефону,
пластичнојсправинавашемстолу.Неутелефо
нудругеособе,унекомдругомграду.Нaместу
измеђи телефона. На недефинисаном месту
тамонапољу,гдесевасдвоје,дваљудскабића,
стварносрећетеикомуницирате”.12

Беловаидејаје,заправо,биладатакомуникацијаможеда
обухвати више од двојељуди, односно даможе да оства
ри социјална умрежавања која су постигнута тек изград
њомсајберпросторабазираногнасавременимдигиталним
мрежнимтехнологијама.

Сдругестране,какокажеЏорџМаркус(GeorgеMarcus),13
позивајући се на бројна антрополошка истраживања ша
манизма, ритуалних система, времена сна аустралијских
Абориџинаилимеланежанскогсхватањабогатства,антро
полозисусеодсамогнастанкадисциплинебавиливирту
елнимсветовима(дакле:световимакојинепостојеураци
оналистички схваћеној материјалној реалности), односно
посматралисуиописивали„интимну,свакодневноживље
нуљудскуреалностповезанусапаралелниминевидљивим
световимабићаидухова,којиодражавајуипратесвешто
седешаваусвакодневномживоту”14идајеуправозбогтога
занимљивопратитикакосетакласичнаистраживањаданас

11Cyberspace – прим.Љ.Г.Термин се првипут појављује 1982. године
каодефиницијадигиталногкаоспецифичног/јединственогпросторау
ГибсоновојкраткојпричиBurningChrome,штојекасније(1984)детаљ
норазвијеноуњеговомромануNeuromancer.

12Sterling,B.(2008/1992)HackerCrackdown.LawandDisorderontheElec
tronicFrontier,TheProjectGutenberg[EBook#101],www.gutenberg.org.
Introduction.

13Занимљиво је да је предговор приручнику писаоМаркус, антрополог
који је, заједно са Клифордом (Clifford), уредиоWriting Culture: The
PoeticsandPoliticsofEthnography, зборниккоји јепокренуопромену
парадигмеудисциплини.

14Marcus,G.(2012)Foreword,in:Ethnographyandvirtualworlds:ahandbo
okofmethod,Boellstorff,T.,Nardi,B.,Pearce,C.andTaylor,T.L.Princeton,
Woodstock:PrincetonUniversityPress,p.XV
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трансформишууистраживањеових,новихдигиталнихнео
пипљивихсветова.

Увремекадасусавременивиртуелнисветовипочелидана
стају,даклеувременаглогразвојарачунарстваимрежног
повезивања,90ихгодина20.века,успостављенојеигледи
штедасуновимедијизаменилиматеријалнонематеријал
ним,односноатомебитовимаиматеријуумом:

„(о)ва линија размишљања карактеристична је
заоноштосеможеназватидигиталниммисти
цизмом, посебну грану технолошког детерми
низмаукомеседигиталностисофтверсматра
јуонтолошкинематеријалнимдетерминантама
новихмедија.Новимедијиињиховиефектисе
стога видекао ‘хипер’, ‘виртуални’и ‘сајбер’
–штозначиванпознатематеријалности,каода
постојенезависноодуобичајениматеријалних
ограничења и детерминанти као што су мате
ријалнатела,политикаиекономија.Иакојеова
врста дискурса критикована од самог почетка
каоспецифичнаидеологија,15она јеипакбила
истрајнаињенитраговисеидаљемогуоткрити
усадашњимакадемскимдискурсима”.16

Натрагутогдискурса,синтетички/виртуелнисветовисеи
данаснајчешћесматрајунечимштоседијаметралноразли
кујеодRLискуства,нечимштоније„стварно”уРЛсмислу,
алинико–осимпонекадексплицитно,ачешћеимплицитно
антрополога–неповлачипаралелуизмеђуњихивиртуел
них светова предмодерних народа, пре свега због њихове
технолошкезаснованости.

Изукрштањаовихдискурсаследиичињеницадајегласан
тропологакојисебавииспитивањимасветовакојипостоје
самоудругачијојкатегоријиреалностиикојисуизмишље
ни,17барунашојакадемскојзаједници,идаљеглассамар
гине,јерсусветовикојинеприпадајуономештомодерно

15Аутори наводе пример критике у The Californian Ideology (Barbrook
R.andCameronA.(1995)TheCalifornianIdeolog.August.14.12.2014.
http://www.alamut.com/subj/ideologies/pessimism/califIdeo_I.html).

16Van denBoomen,M., Lammes, S., Lehmann,A. S., Raessens, J., Tobias
Schäfer,M.(2009)Introduction:Fromthevirtualtomattersoffactandcon
cern,in:vandenBoomen,M.,LammesS.,LehmannA.S.,RaessensJ.,and
TobiasSchäfer,M.(eds),DigitalMaterial.TracingNewMediainEveryday
Life and Technology, pp. 717,Amsterdam:AmsterdamUniversity Press,
p.8.

17Онису заправовеомсличнипросторимаокојимаТолкинговори још
1947. године, дефинишући вилинске приче, за које он тврди да ни
супричеовилама,негопричеопросторуукомеоне(могуда)посто
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добапрепознајекаостварно,самипосебиидаљеувеликој
меридискредитовани–натрагууверењакојејенасназиод
Просветитељствадоданас (даклетокомчитавогмодерног
доба)–дасусвепричеочаролијама(аизмишљањеје,тако
ђе,чаролија)повезанесакогнитивномперспективомгрупа
којесузападнеелитетрадиционалнодефинисалекаоинфе
риорне:„примитивних”,жена,децеинижихкласа.18Раци
оналниодраслимогли суповременодаискораче у чароб
несветоведоквежбајуимагинацију,али језа/измишљање
остајалоподређеноразуму,чакјевиђенокаопотенцијално
опасанподстрекаччежњезадругачијомстварношћу,штоје
супротно увреженом схватању „нормалне одраслости”, за
којубисе требалоприлагодитипостојећој стварностибез
остаткаи,наравно,безпреиспитивања.19

Иако је, због укорењености рационалистичког дискурса,
академско бављење измишљеним световима веома дуго
билонепрепоручљиво (какосе „озбиљан”истраживачмо
же бавити нечимшто је у потпуности „неозбиљно”?), за
хваљујућитомештосумедијиипопуларнакултуратоком
последњихдеценијапосталилегитимнапољаистраживања,
измишљенисветовиобликованиуфилмовима,ТВсеријама
и,нарочито,литератури,посталисуилегитимнатемаан
трополошкогистраживања,пресвега јер јесхваћено,како
самнадругомместувећрекла20даје:

• тзв.стварнисветтакођеувеликојмерииз
мишљен,односно–свакагакултураисваки
појединац унутарње види на специфичан

је Толкин,Џ. Р. Р. (2002)О вилинској причи, преводНевенаПајовић
стр.1196,Београд:Esotheria.

18Saler,M.(2012)AsIf: ModernEnchantmentandtheLiteraryPrehistoryof
VirtualReality,NewYork:OxfordUniversityPress,p.9.

19Тосеразвијачакдотледасе„непримерени”интересзафантастику,сма
тра зависношћу: „наконштоконзумирате једнуепскуфантазију,биће
тешкодастанете.Виделисмољудесапристојнимпословимаинорма
линим,здравимвезама,какосекрећуодЗмајевихјахачаПернакана
ставкуТочкавремена.Одатлеследикратка,клизаванизбрдицакаWar
hammerу40,000,ипотпуносоцијалноискључивањесазнањемштаје
‘chaoticgoblin’”(Anonim04.11.2011.GameofThronesis‘fantasygateway
drug’.TheDailyMash.14.12.2014.http://www.thedailymash.co.uk/news/
society/gameofthronesis%27fantasygatewaydrug%27201111044505/).
Легитимитетоваквимизјавама,акосесматрадановинарско/уредничко
уверењениједовољно,дајесепозивањемнаоваквеисличнеизјавене
постојећихпрофесорскихауторитета(HenryBrubaker,InstituteforStudi
es,којисеовдецитира,јеличностокојојнеманикаквихподатака,осим
најразличитијихнаводнихизјавауштампи).

20Гавриловић, Љ. (2011) Сви наши светови. О антропологији, науч
нојфантастициифантазији,Београд:ЕтнографскиинститутСАНУ,
стр.67.
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начинисвојимвиђењемгасталнопоново
обликује(=измишља),идасеизмишљање
„измишљених” светова базира на перцеп
цијама стварности (иприродеидруштва),
тезаправонеговоритоликоосветовимако
јинису(онимакојесмоидекларативноиз
мислили),негооономкојијесте(ономкога
свакодневнопоновоизмишљамо).

У случају дигиталних виртуелних светова се ови почетни
услови проширују: са сагласности аутора (писца, режисе
ра)ипубликеоко„стварности”илибаруверљивостираз
личитихизмишљенихсветова,којајеуслучајулитературе/
филма/ТВсерије/стрипаувекодносизмеђупојединаца,21на
„колективнукреацијуверовања”.22Онисупросторни,кон
тинуирани, истраживи, трајни, настањиви, насељени, са
трајноотеловљенимидентитетима,базиранинадоследном
учествовањуиимају„квалитетсвета” (осећајкохерентно
сти,комплетностииконзистенцијеуокружењу,естетиции
правилимакојавладају).23Виртуелнисветовису,подефини
цији,социјалнеконструкцијеиосновзанастанакновихти
повазаједница,којесу–иакосветовимогубитивиртуелни–
реалнеистоколикоибилокојенасталеустварномсвету.24

Истраживања

Иаковиртуелнисветовијошувекнисуупотпуностистекли
легитимитет старијих „измишљених” светова (ни светова
предмодернихнарода,нитионихкојисунасталиуоквиру
популарне културеумодерномдобу), токомпоследњеде
ценијесуистраживања(њих/уњима)посталаједнооднаја
трактивнијихпољаинтересовањазаспецијалистеразличи
тихпрофила.Онавишенисучакнинова–пионирскитек
стовиоискуствимауновооткривенимпросторимапојавили
сусеуготовоистовремекадаисамипросториистарису
готоводведеценије.

Досадашња истраживања резултирала су низом (пре све
га) књига,25 међу којима су многе првобитно писане као

21Иакосуионипрошириваниуоквируfanfictionпродукције,укојојуче
ствујемногоширикругљудиикојаделујенасталнопроширивањесве
таукомефункционише(уп:Gavrilović,Lj.(2012)Fanfictionikolektivna
kreativnost,Trećiprogram154,Beograd:RadioBeograd,str.199209).

22PierceC.нав.дело,стр.17.
23Исто,стр.1820.
24Исто,стр.17.
25ЗаразликуоддугогодишњестратегијеМинистарстванаукеРепублике

Србије(сададелаМинистарствапросвете)усветује јаснодасебило
какваозбиљнаантропологијанеможесвестиначланакучасопису,јер
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докторскедисертације,укојимасерасправљајунајразличи
тији аспекти новонасталих/новооткривених култура – пре
свегаидентитетскеполитикеиодноспремателукаонају
падљивије и најатрактивније теме,26 али и низ других пи
тања уобичајених и одавно присутних у антрополошким
истраживањима.

Питањимаовихсветовабавилисусеврлоисцрпноипсихо
лози,социолозии,нарочито,економисти–јерјењиховеко
номскиаспект(какоунутарсамеигре,такоињиховефекат
насветванигре)врлобрзопостаовеомауочљив.27

Једнооднајважнијихиздањаизовеобласти јеприручник
заметодетнографскогистраживањаувиртуелнимсветови
ма,28којисвимнеантрополозима,невичниметнографским
истраживањима,можедабуде солиданувод за дизајнира
њеистраживањаиприкупљањеианализуподатака, јерза
садаизгледадајеетнографскиметодјединимогућиначин
прикупљањаподатакаољудимаикултурамаизвиртуелних
светова.Истраживачкапраксајепоказаладајеидаљеупот
пуностинасназиосновнипостулаттеренскогетнографског
истраживања,које јеМалиновски (Malinowski)дефинисао
јошдавне1922.године:посматрањесаучествовањем.29Но,
у овом случају је постало јасно да се токомистраживања

ограничењепростораонемогућаваизношењеиинтерпретацијубилока
квеобимнијеграђе.

26Иистовременотемекојесувећвишеоддведеценијепосебноатрактив
неуоквиримаRLантропологије.

27Сложилабихсесаконстатацијомдасусеекономистиуглавномбави
ли токовима новца и економскимкаофинансијским односима унутар
игараиизмеђуигараиRL(Bainbridge,W.S.(2010)TheWarcraftCiviliza
tion.SocialScienceinaVirtualWorld,Cambridge,London:TheMITPress,
р. 144167), док су потпуно занемаривали односе размене и узајамне
помоћи,којисууобичајени,нарочитоудефинисанимгрупама,каошто
су(били)уобичајениусвимпредмодерннимзаједницама.Ипак,таис
траживањасувеомазначајнакакозаразумевањепонашањаиграча,тако
изаразличитеекстраполације(несамо)економскебудућностизападног
света(vidi:Castronova,E.(2007)ExodustotheVirtualWorld:HowOnline
FunIsChangingReality,PalgraveMacmillan).

28Boellstorff,T.,NardiB.,PearceC.andTaylorT.L.(2012)Ethnographyand
virtual worlds: a handbook of method, Princeton, Woodstock: Princeton
UniversityPress.

29Посматрањебезучествовањаје,уовомслучају,каоиувећинидругих,
потпуно бесмислено: посматрање играча који, искључен из околине,
прави(запосматрача)бесмисленепокретенатастатури,загледанусве
тломонитора,неговориништаниоигри:карактеристикама,захтевима,
дизајну,циљевима,нитиоиграчу:његовомдоживљају,ангажману,на
стојањимаитд.То,наравно,отварапитањеколикоми,заправо,разуме
моисведругеврстеподатакаприкупљенихпосматрањем:коликоих,
ина којиначин, саображавамо са својим знањимао светуи култури,
односнодалисмоиколикоспособнидавидимоукатегоријамазначења/
мишљења/понашањапосматраних.
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акценат мора ставити управо на учествовање, јер је оно
кључнозаразумевањезбивањауистраживаномсвету/кул
тури/заједници–детаљкојијеумногим,пресвегадомаћим
етнографским истраживањима, деценијама био доследно
занемариван. Лично учешће, лично кретање синтетичким
световимапоказалосезаправокаоосновни,чакјединимо
гући,начинистраживањапросторадигиталнихигара,30што
јеупотпуностиускладусаГерцовом(Geerz)констатацијом
дајејединиразлогдасеантрополозимаверујеубеђење„да
јетоштоониговорепоследицатогаштосуони,уствари,
продрли у други обликживота (или, ако тако више воли
те,дајеонпродроуњих),тедасу,наовајилионајначин,
истински‘билитамо’”31.

Услучајудигиталнихигара,„биојетамо”самоонајкосеи
самиграо,тесутакосвиистраживачибилиистовременои
врлоозбиљнииграчи,32иаконапочеткуистраживањачесто
нисуималиидејудаћетопостати.33

Несамото–практичносвидосадашњиистраживачи,би
ли они антрополози или не, усвојили сумултиплицирање
своје истраживачке личности: Бони Нарди (Bonnie Nardi)
јекњигуназвалааутобиографијомсвогликаусветуMMO
RP игреWar of Warcraft34 (My Life as a Night Elf Priest),
СилијаПирс(CeliaPearce) јекњигуоизбеглицамаизУру

30Castronova, E. and Taylor, T. L. (2006)Play BetweenWorlds. Exploring
OnlineGameCulture,Cambridge,MA:MITPress;Corneliussen,H. (еd.)
(2008)DigitalCulture,Play,andIdentity.ACriticalAnthologyofWorldof
WarcraftResearch,Cambridge,MA:MITPress;BainbridgeW.S.TheWar
craftCivilization.SocialScienceinaVirtualWorld;Isti(ed),OnlineWorlds:
ConvergenceoftheRealandtheVirtualimnogidrugi.

31Герц, К. (2008) Бити тамо: антропологија и позорница писања.
Култура,бр.118119,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.4157.стр.44.

32Антрополозивладају!Акобифизичарпокушаодасебавиистражива
њемиграјућиWorldofWarcraftтригодине,претпостављенибимурекли
‘Непокушавајданасфолираш(...)тисамоиграшWorldofWarcraft’,али
кадаторадиетнограф,финансирагаNationalScienceFoundation,Intel,
инапишекњигуотоме.”(Campbell,H.(2010)AnAnthropologicalAcco
untofWorldofWarcraft.Science2.0.August18th.14.12.2014.http://www.
science20.com/science_20/blog/anthropological_account_world_warcraft).
Коментаричиталацапоказујуданаучницииздругих,пресвеганехума
нистичкихдисциплинанемајуникакворазумевањезаистраживањеове
врсте(илису,можда,самољубоморни?).

33БониНардијеууводусвојекњиге(Nardi,B.A.(2010)MyLifeasaNight
ElfPriest.AnAnthropologicalAccountofWorldofWarcraft,AnnArbor:The
UniversityofMichiganPress,p.45)објаснилакакосенашлауАзеро
ту,иакојепретогабилауверенадајесвакоиграњенарачунарусамо
губљењевремена.

34УобичајениакронимзаигруWarofWarcraftjeWoWионћебитикори
шћенудаљемтексту.
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универзума35потписаладвоструко–својимименомииме
номсвогаватара(Artemesia),36докјеБејнбриџ(Bainbridge)
књигуоWoWцивилизацији37писаосастановиштасвојих
многобројнихликовакојису,ускладусаизборомфракци
је,расеикласеалииразличитихиграчкихстратегија,има
ли веома различита искуства у процесу упознавања света
икултурекојасеуњемуобликује.Овапраксајеизвуклау
првипланнедвосмисленоудвојавање,иличакумногостру
чавањеличности(јаистраживачијакојаучествујем,што–
наобестране–можебитивишеразличитихја),којезаправо
постоји у сваком антрополошкомистраживању,ма колико
сетозанемаривалоукаснијемобликовањуетнографије.

Учествовање јеуовимсветовима заправоинтензивније, а
истраживачко искуство знатно ближе искуству просечног
становникасвета,јеристраживачморадапрођестандардан
процес одрастања (изградње лика) и социјализације, који
далеко превазилази успостављање блиског односа са про
учаваномкултуромусвакомдругомистраживању.Јер,иа
косеиу„класичним”истраживањимаинсистиранаучењу
језикаиспитиванесрединеидугомвременуборавкауњој,
потпуноуклапањеукултуруињеноразумевањенаначинна
којиједоживљавајуњениприпадници,једноставнонијемо
гућ.38Тојошвишеважизадомаћуистраживачкупраксу,која
подразумева „протрчавање”кроз теренибазира се готово
искључивонаинтервјуима,јерпресвегазахваљујући„тра
диционалном”недостаткуновцазатеренскаистраживања–
временанемачакнизасамолетимичнопосматрање,акамо
лизауклапањеузаједницу.Новиистраживачкипросторје,
тако,захваљујућинискојцениистраживања,39попрвипуту

35PierceC.нав.дело.
36ЈерјеуправотајаватарактивноучествоваоуживотуУрузаједницеу

другимсветовима(билитосветовиигараилиMMOWкаоштосуThere.
comиSecondLife).

37Bainbridge,W. S. The Warcraft Civilization. Social Science in a Virtual
World.

38Онемогућностиостваривањатогидеала,сведочивећсамМалиновски
усвомтеренскомдневнику,којијеобјављентек1989.године(Malinow
ski,B.andMalinowska,V.(1989)ADiaryintheStrictSenseoftheTerm,
PaloAlto:StanfordUniversityPress).КакопластичнокажеГерц:“Мито
камелеонскомтеренскомраднику,савршеносамосинхронизованомса
својимегзотичнимокружењем,ходајућемчудуемпатије,такта,стрпље
њаикосмополитизма,разориојечовеккојијеможданајвишедопринео
његовомстварању”(Geerz,C.(1984)Fromthenative’spointofview’.On
thenatureofanthropologicalunderstanding,in:CultureTheory:Essayson
Mind,Self,andEmotion,Shweder,R.A.andLeVine,R.A.(eds.)p.123136.
Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.123).

39Децембра2014.годинеWoW(безпоследњеекспанзије)кошта14.99€,
експанзија(којанијенеопходнаупрвојфазиистраживања,односното
комизградњелика)44.99€,докјемесечнапретплата12.99€.Дакле–то
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историјидисциплинеставиоуистиположајантропологеиз
малихсиромашнихземаља,укојиманикаданијебилодо
вољноновцазаозбиљнатеренскаистраживања(каоштоје
Србија),сањиховимколегамаизземаљаПрвог(РЛ)света.

Перспективе

Наравно,можесерећидакултуреувиртуелнимсветовима
нисукултуреупотпуности,односнодасуонеобликоване/
задатеауторскимтимомигре/света,40алисуистотакоикул
турекојепроучавамоуРЛвећобликоване(дакле:задатесу
онимакојиуњихулазерођењем,усељавањем,каоиистра
живањем),алиихсвакипојединацунутарњихдоживљава
насвојначинипонашасеускладусаиндивидуалномин
терпретацијомсвета/културе.Наврлосличанначиниграчи/
кориснициприлагођавајусвојимпотребамакреиранисвету
комеборавеипонашајусеуњемуускладусасопственим
преференцијама,којенисуобавезноускладусавиђењима
креаторасвета.Затоје,вероватно,досаданајбољиистра
жени пример избеглица изУру универзума, који одговара
потпуномнаучнофантастичномзаплету:наконштојењи
ховсветуништен(играукомејепостојаојеугашена),исе
лилисусеудругевиртуелнепросторе (There.com,Second
Life)укојимасуобразовалиенклавекојесучувалекултуру
несталогсвета.41

Оваистраживањасу,упркоссвемуштојеурађеноидаљеу
повоју.Једанодпрвихзадатакајестеуспостављањеразуме
вања између „класичних” истраживача и истраживача ди
гиталнихсветова, односноразумевањедарадеистуврсту
посла.Најчешћаидејаонихкојисенебавевиртуелнимсве
товимаједајемогућеичакнеопходноприменитикомпара
тивниметод,којимбисеупоређивалииспитивании„ствар
ни”свет,или–јошпроблематичније–којимбисеупоређи
вало више различитих виртуелних светова.Наравно, иако
компаративниметодникаконијеискључен,озбиљноистра
живањевишесветовапрактичнонијемогуће,истокаошто
небибиломогућетеренскоистраживањеувећембројураз
личитихдруштава/културауРЛ.Тобиодистраживача,ако

сунеупоредивонижеценеодценабилокогистраживањадругеврсте.
Уколикосеигрананекомодпиратскихсервера(штоделимичноогра
ничаваупознавањесвета/културе,алиможедатинекесасвимдругачије
увидеиможебитиуклопљеноудизајнширегистраживања),ценапрак
тичнонепостоји.

40УромануНилаСтивенсона(NealStephenson,Reamde,2011)разрађенаје
идејадасекреаторигреусопственојкреацијипојављује(буквално)као
бог.

41Pierce,C.нав.дело.
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се одњега очекује да добро упозна своје ново окружење,
културу,комплетнонови/(зањега)непознатисвет(аочекује
се)најчешћезахтеваломноговишевременанегоштогаон
има.Уосталом–ТомБелсторф(TomBoellstorff)јепоказао
како различита досадашња истраживања виртуелних све
товакореспондирајуса„класичним”етнографијама,укљу
чивалионикомпаративниметодилине.42Потпунојејасно,
дачињеницадаМалиновскинијеупоређиваокултуруТро
бријанида са било којом другом, или да су културеАзан
да,Догонаибезбројнихдругихнарода/групаиспитиванеу
својимсопственимоквирима,неумањујењиховувредност,
ниуоквируантропологијекаодисциплине,нитиуширем
друштвеном/културномконтексту.Истобитребалодаважи
изаантропологијекојесераде/пишууиповодомнајразли
читијихвиртуелнихсветова.

И, на крају, констатација: као у сваком антрополошком
(и, уосталом, било каквом научном) истраживању, после
свакогновогрезултатаотварасеогроманбројновихпита
ња.Некаодменинајатрактивнијихсу:какавјеодносиграча
према окружењу, нарочито према природнимресурсимаи
живомсвету;какосепонашајууградовима,акакоуненасе
љенимпросторима;далии(акода)накојиначинизабране
раснеодликеутичунапонашање,односнонакојиначинсу
повезаниизборстрана/улога,личниафинитетиипонашање
у игри; на који начин већ готово заборављене предмодер
нетрадицијеуклопљенеувиртуалнисветпостајунесамо
глобалнонаслеђе,негоидеосвакодневицесавременихљу
ди43...Наравно,постоји јошбезбројдругих– тема јеисто
оноликоколикобиихсемоглонаћиуРЛантропологији.

И, како тоМаркус констатује, управо чињеница да су се
антрополози увек бавили виртуелним световима, који су
у многим класичним антропологијама били и „вредност
и интелектуални изазов”, омогућава антропологији да се
прилагодисавременомпољуистраживањаonlineкултура.44

42Boellstorff,T.ATypologyofEthnographicScalesforVirtualWorlds,in:On
lineWorlds:ConvergenceoftheRealandtheVirtual,ed.Bainbridge,W.S.
(2010)London,Dordrecht,Heidelberg,NewYork:Springerp.123133..

43Какојетопосталанпр.мана(упоредити:Golub,A.(2014)TheHistoryof
Mana:HowanAustronesianConceptBecameaVideoGameMechanic,the
Appendix 2 (2), Bodies. 14.12.2014. http://theappendix.net/issues/2014/4/
thehistoryofmanahowanaustronesianconceptbecameavideogame
mechanic)илинајразличитијамитскабића(Гавриловић,Љ.(2014)Нови
животмитскихбића.“Енос”, религија и идентитет.Научни скуп у
частДушанаБандића,Одељењезаетнологијуиантропологију,Фило
зофскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд1112.04., зборник
радовауштампи).

44MarcusG.нав.дело,стр.XV
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Преласком дигиталне границе, за саму дисциплину се за
правоништанемења.
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INASYNTHETICWORLD

Abstract

Entering a completelynewfieldof research, such as the researchof
synthetic worlds, places unique methodological challenges before
anthropologists:itwouldseemthatanewmedium,whichdefinesanew
spaceandallowscreationofnewcultures,requiresnewmethodological
toolsforfieldworkanddatacollection.However,acarefulobservation
of the conditions ofmotion through syntheticworlds shows that, in
thisfield,aresearcherisfacedwiththesamemethodologicalproblems
as inany“classical”studyof individual,specificculture,openingup
evenquestionsofvalidityofmanypreviousRLresearches.Analysis,
aswellasformerpractice,showsthatobservationwithparticipation–
asdefinedbyMalinowskibackin1922–isstillavalidfundamental
principleofethnographicfieldresearch.Furthermore,withresearching
in virtual/synthetic worlds, it has become clear that participation is
crucialforfullunderstandingofanyresearchedculture–adetailthat
is consistently neglected inmany (primarily domestic) ethnographic

researches.

Keywords:anthropology,fieldwork,syntheticworlds
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