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ИГРЕУЕРИИМПЕРИЈЕ
Сажетак:ПредВама јепреводуводногесејаканонскестудијео
гејмингкултури–„ИгреИмперије:глобалникапитализамивидео-
игре”,НикаДајер-ВитфордаиГрегадеПојтера(„GamesofEm-
pire:GlobalCapitalismandVideoGames”,UniversityofMinnesota
Press, 2009). Без обзира на годину изласка књиге, ово је и даље
изузетнокористанпрегледкоји,каотакав,омогућавапунораз-
умевање других прилога у оквирутемата.Смештајући културу
видео-игарауепистемолошкипаспартукојисуодредилитеоре-
тичариИмперије,МајклХарт(MichaelHardt)иАнтониоНегри
(AntonioNegri),ауторисупоставилитемељедругачијег,критич-
когпроучавања,којепочиванадубокомразумевањулогикевирту-
елнихигара,напознавањуњиховетелеологијеињиховерецепције.
Њиховакултуролошко-политиколошкаанализамедијаинклинира
казакључцимаосредишњемместукојевидео-игреданасзаузима-
јуунутарсавременогглобалногпоретка;тимпрештосууњему
заступљене и као средство владања и као (виртуелни) простор
борбеиотпора.Правонаобјављивањепреводадобијенојељуба-
зношћуаутораииздавача(UniversityofMinnesotaPress).

Кључнеречи:гејминг,Империја,биомоћ,мноштво,егзодус

Фабрикаигре1

Прошло је готово четрдесет година од када су дигиталне
игре изумели програмери Пентагона: скрећући мисли са
одговорногпосластарањанадогромнимвојнимрачунари-
ма, током ноћних сати хаковања, они су компјутерске си-
мулације нуклеарног рата претварали у безазлена, питома
игралишта.Текнеколикогодинакасније,компанијаАтари
(Atari)претворилајетуодважнудемонстрацијупрограмер-
скеслободеуробуиндустријезабаве,поставшитакопрва
компанија која је произвела комерцијалну видео-игру. У
предстојећимдеценијама,данасвећлегендарнекомпаније,

1 СаенглескогјезикапревелиЈованаВујановиДраганЂорђевић.
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Нинтендо(Nintendo),Сега(Sega)иСони(Sony),усавршиле
суипопуларизовалењенхардверисофтвер.У2000.години,
продатојемилионконзолаPlaystation2,итоупрвојнедељи
одизласканатржиште,чиме јепотврђеначињеницада је
гејмингпостаоосновнанамирницаумедијскојпотрошачкој
корпимладих.Данас,видео-игрепредстављајузлатнугра-
нуиндустрије.Вестда јенаданобјављивањаМајкрософ-
товHalo3 (2007)оствариозарадуод170милионадолара
(чимејенаговештенодаћепоменутаиграбитипроглашена
за најуспешније лансирани комерцијалнимедијски произ-
вод),илипаквестдасеокодванаестмилионаљудиширом
светазабављаусветумултиплејераWorldofWarcraft,пои-
стовећујућисесаоркама,вилењацима,троловимаипалади-
нима,паивестдајеспајањедвагејминггиганта,Ективи-
жна (Activision)иБлизарда (Blizzard)остварилотржишну
вредносткојајебилапроцењенана18,9милијардидолара
–самосунекиодпримеравиралнихфактоидакојисупожу-
рилидаобјаветријумфвидео-игаранасветскомтржишту.
Имадасеонлајнвиртуелнисветови,попутSecondLifeили
America’sArmy,незаустављивошире,провоцирајућипред-
виђањадаћеуправоонинаследитителевизијунаместуво-
дећегмасовногмедија,2тојетекделићједногмногоширег
пољадигиталноггејминга.Убедљивонајнасељенијиинају-
носнијидеотогпољајестетржиштегејмерскихуређаја,на
комседанасзапревластборедалекиибескрајномоћнији
потомципрапочетнеАтари2600конзоле,модели„седмеге-
нерације”–МајкрософтовXbox360,СонијевPlaystation3,
НинтендовWii.3 Једанмањи, али јошувеквиталансектор
тржиштагејмерскихуређајаокренутјеиграњунаперсонал-
нимрачунарима.Истотако,требапоменутидајевременски
неограничен приступ гејминг култури био омогућен поја-
вомручнихконзола,попутНинтендовогGameBoy-а,преко
његовогнаследникаDS-јаиСонијевеPlayStationPortable
конзоле,па сведомобилнихтелефона.Узети заједно, геј-
мерскиуређајиипраксе – састав који данас скраћенона-
зивамо„виртуелнимиграма”–представљајусамосрцеко-
мерцијалнетехно-културе,којепоказујеизванреднуснагуи
најављујенеслућенемогућности.

Стереотипна похвала виртуелним играма тврди како су
оне превазишле и сȃм Холивуд (bigger then Hollywood!).

2 Castronova,E.(2005)SyntheticWorlds:TheBusinessandCultureofOnline
Games,Chicago:UniversityofChicago;Castronova,E. (2007)Exodus to
theVirtualWorld:HowOnlineFunIsChangingReality,NewYork:Palgrave
Macmillan.

3 Баровдетребаиматиувидудајетекстобјављен2009.године(прим.
прев.).
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Стварностјеипакнештосложенијанегоштотоједнафраза
можедаизрази.Продајавидео-игарајеуСевернојАмери-
цисустиглапродајубиоскопскихкарата,докнаглобалном
плануонајошувекзаостаје.Али,заразликуодфилма,геј-
мерскојиндустријинедостајулатералниприходиодрекла-
ма,DVDиздањаиемитовањанамалимекранима.Управо
збогтогафилмскаиндустријајошувекважизавећуодгеј-
мерске,имадасеудогледновремеитоможепроменити,
собзиромнатодасесвевишеекспериментишенаплану
рекламнихигара(енг.advergaming).Надругојстрани,стиче
сеутисакдајепоприходимагејмерскаиндустријаупотпу-
ностинадмашиламузичку.Значајнијаодоваквихпоређења
ипак је чињеница да се игре све чешће удружују са фил-
мом,музикомидругиммедијима.Усветукојинепрестаје
дабагателишекултурнадобра,филмови,стриповиивидео-
игрепочелисумеђусобомдаделеинасловеитеме:стрип
Спајдерментакопостајеигра,WorldofWarcraftдугометра-
жнифилм,„Симпсонови”путујуодтелевизијекафилмуи
играмаитд. Замузичкуиндустрију, која се суочава са све
слабијимпродајамааудиодискова(CD),наплатакоришће-
њамузикеувидео-играмаданаспредстављастабиланизвор
прихода,азасамебендове–једнуодпромотивнихмогућ-
ности.ОгромануспехигрeGuitarHero није самопоказао
дагејмингможедаконкуришестаријиммедијима;важније
одтога,тајјеслучајуказаонаконвергентникарактеринду-
стријезабаве,учијемдухуисамеигре–удодирусадругим
медијима–могудамењајусвојуморфологију.

Предесетакгодинагејмингусејошимоглоспочитатидаје
његовутицајограниченнапоткултурумладихадолесцена-
таипредадолесценaта.Демографскасликасе,међутим,ме-
ња:ЕСА(EntertainmentSoftwareAssociation)наводидајеу
2008.годиниоко60%становникаСевернеАмерикеиграло
виртуелнеигре.Променауструктурииграчапосебнојеви-
дљиванаплануњиховестароснедоби:свионикојисуодра-
слиузигренастављајудаихиграјуикаоодрасли,збогчега
јепросечнастаростгејмератренутнонегдеоко30година.
Проблематичнијеодтогајестеродноодређењеиграча:иа-
косуанкетегејмингиндустријепретеривалеупогледурод-
не једнакостипартиципанатау културивиртуелнихигара,
онеданаспотврђујудасуипакоко60%гејмерамушкарци,
а40%жене.Тестостеронскикарактеригарагасисејошод
раних90-ихгодина,алијеонјошувекдалекоодтогадабу-
деодстрањен.Утомпогледу,успехпривидно„женскастих”
уређаја,каоштојетоНинтендовWii,наговештаваизвестан
заокрет.Штавише,уАзијисеродниобрасциуиграмазна-
чајноразликујуодонихуСевернојАмерици,очемуиго-
воричињеницаданаИстокувишеженапартиципираукул-
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турионлајнгејминганегоштојетослучајнаЗападу.4Иако
суженеокренутемањембројувиртуелнихигарауодносу
намушкарце,аповрхтогачестомењајуимодусењиховог
играња,5чиниседајегејмингкултураданасродноуједначе-
нијанегоштојетонекадабила.

Глобалнопосматрано,предвиђаседаћеприходиугејминг
индустрији током 2009. године порасти на 57 милијарди
долара.Таквебројке главни суразлог заштосе виртуелне
игре одређују као „глобална медијска индустрија”. Већи
деопродајеовог,условноречено, глобалногмедијаоства-
рује сеипакуСевернојАмерици,Европии Јапану, с тим
дасуСједињенеДржавејошувекњеговонајвећетржиште.
Судећипотоме,гејмингкултура јегустоконцентрисанау
развијенимибогатимзонаманапредногкапитализма.Ме-
ђутим,убрзаноширењедигиталнихигарауАзијидајеовим
закључцимаједнуновутериторијалнудимензију.Пресеље-
њемизЈужнеКореје–једнеоднајбурнијихгејмингкултура
насвету–уКину,гејмингиндустријајестеклаједнуновуи
енормновеликупублику.Упркостоме,занајвећидеосвет-
скогстановништвановипримеракигреHalo3,узобавезну
пратећу конзолуXbox 360, за коју треба одвојити 400 до-
лара, остаје јошувекнедостижанлуксуз.То,међутим, не
значидасуигресасвимнедоступнеидаимсеодричема-
совност.Раширенапиратизацијаигара(начијеистребљење
званичнициглобалнемедијскесценетрошеприличноенер-
гије),каоитржиштеполовнихконзолаидругихиграчких
уређаја, омогућили су циркулацију и промет виртуелних
игараизванповлашћенихделовапланете.

Поменућемо још један аспекат интернационализације геј-
минга:узконзумацијуигараглобалнајепосталаињихова
производња. Амерички и јапански произвођачи конзола –
Мајкрософт,СонииНинтендо–склапајуданассвојемаши-
неизванматичнихземаља:уЛатинскојАмерици,Источној
Европи,аодскораиујужнимделовимаКине(уонимфа-
брикамакојесвојимрадницимаобезбеђујувидео-игрекао
деорекреационепонудеуоквируфабричкогсмештаја).Се-
верноамерички,европскиијапанскииздавачиперманентно
смањујутрошковепроизводње,итотакошторазвојсофтве-
рапреусмеравајунастудијеуБангалору,БукурештуилиХо

4 Krotoski,A. (2004)Chicks and Joysticks:An Exploration ofWomen and
Gaming, Entertainment and Leisure Software Publishers Association:
London.

5 Видети: Kerr, A. (2006) The Business and Culture of Digital Games:
Gamework/Gameplay,London:Sage.
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ШиМину.6Коначно,компонентегејмингуређајастварајусе
одсировинакоједолазеизрудникауКонгу,асвојциклус
окончавајунаелектронскимдепонијамауНигеријииИн-
дији.Иупогледупроизводње,иупогледупотрошње,ипо-
гледупословањаииграња,гејмингиндустријајеглобално
свеприсутна, али су задовољстваипатње, које она такође
производи,посвенеједнакораспоређени.

Разумеседајеовајишчашениекономскипоредакдалекоод
стабилног.Тојепосебнобиловидљивоупериодуод2008.
до2009.године,кадајесветскотржиштепретрпелонеколи-
кокризнихудара,почеводхипотекарногиберзанскогкраха
довеликерецесије.Упркосболномстезањукаиша,глобални
капитализамјезнаокакодакомпензујеболсвевећегброја
ојађенихподаника:мождастеизгубилипосао(илиникада
нећетедочекатипензију),алиувекможетедаостанетекод
куће(акојеимате)и–игратевидео-игре.Изаиста,приходи
одиграчкогхардвераисофтверабилисудостиглисвојисто-
ријскиврхунацтокомтрајањасветскеекономскекризе.Еко-
номскипророцитврдилисудајекултуравиртуелнихигара
отпорнанарецесију;даћесегејмеризреледоби,навикнути
на„радодкуће”,учауритиокоWii-ja,Xbox360iliPS3,или
ћеемигриратиуSecondLifeилиWorldofWarcraft,узадо-
вољству ублажавајући последице економске катастрофе.
Разумесе,оваквепроценебилесупретеране,чемууприлог
говори затварање раднихместа и читавих студија у 2009.
години(Sony,ElectronicArts).

Наведенимквантитативниммерилимаважностигејмингин-
дустријесвакакотребадодатиионеквалитативне:вишеод
билокогдругогмедијатокомисторије(осиммождакњиге),
виртуелне игре су непосредан изданак водеће производне
технологијесвогдоба.Одсвојихпочетакаусимулацијама
нуклеарног рата, видео-игре су свој развој везале за цен-
тралнимашинскисистеммоћиипрофитапослератногка-
питализма,односно–зарачунар.Рођенезахваљујућиистој
матрицивојнихистраживања,којајезаслужназастварање
персоналног компјутера иИнтернета, виртуелне игре још
увекпредстављају тест-полигон зафутуристичке експери-
менте у сфери дигиталних технологија: виртуелни онлајн
световиинкубирајувештачкуинтелигенцију,конзолесупо-
везанесамрежнимсистемимаобрадеподатака,видео-игре
сезатимпрепоручујукаоизборнимедијунеуробиолошким

6 Видети:Gallaugher,J.andGreg,S.(2004)SoftwareOutsourcinginViet-
nam:ACaseStudyofaLocallyOperatingPioneer,ElectronicJournalofIn-
formationSystemsinDevelopingCountries17(1)pp.1–18.;Johns,J.(2006)
Video Games Production Networks: Value Capture, Power Relations and
Embeddedness,JournalofEconomicGeography6,pp.151–80.
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експериментимасастимулацијомемоција;коначно,онесе
примењујуикаотелекинетичкидигиталниуређаји,којисе
покрећу само помоћумождане активности.Иако су нека-
да били подозриви према видео-играма, сматрајући их за
средствотраћењавременакојегурауделиквенцију,корпо-
ративнименаџериидржавнислужбенициданассвечешће
видео-игре узимају у обзир као формална и неформална
тренинг-средствакојимасестановништвоусмераванади-
гиталнирадидржавнууправу.7Медиј,којисенекадачинио
каочиста забава, данас све вишепоказује своје друго ли-
це:даможедабудепоузданосредствообукеивладавине,и
маштенска лабораторија напредног техно-капитализма. То
је сасвимдовољно разлога да видео-игре у наставку буду
осмотрене кроз теоријскуоптику, чији је кључни концепт
–Империја.

ТеоријаИмперије

Иако јепојам„Империје”одређендугомикрвавомгенеа-
логијом,његова примена на свет видео-игара не значи да
ћемоуњиховбезбрижнисветувестизебњунекогдалеког
и опскурног времена. И саме игре предлажу „империју”
каотемуужанрустратегија,почеводтекстуалногfreeware
хитаHamurabi,израних70-ихгодина,прекоМајкрософто-
вефраншизеAgeofEmpires,сведоигреEmpire–послед-
њеитерацијефраншизеTotalWar,упродукцијиКријејтив
Есембли (CreativeAssembly). Уколико би се овом списку
придодалеинекеодигарапосвећенихпословнимдинасти-
јама (Casino Empire,Restaurant Empire,Circus Empire), ту
бисенашлосасвимдовољноматеријалазастудијупосве-
ћенутемиимперијеувидео-играма.Уместотога,мићемо
покушати да позиционирамо виртуелне игре унутар кон-
текстакојисуМајклХарт(MichaelHardt)иАнтониоНегри
(AntonioNegri)описаликонтроверзнимпојмомИмперије.8

Судећипоњима, данас сведочимонастајању једногновог
планетарногрежимаукомсеекономске,административне,
војнеикомуникационекомпонентеспајајууцентармоћи,
који сасвимукида спољашњост.9Темељнекадашњихцар-
ства(Рима,Шпаније,Британије)представљаојенародкоји
уодређеномисторијскомтренуткууспостављасветскудо-
минацију.ОноштосавремениконцептИмперијеразликује

7 Видети:Beck,J.C.andWade,M.(2004)GotGame:HowtheGamerGe-
nerationIsReshapingBusinessForever,Boston:HarvardBusinessSchool
Publishing.

8 Hardt,M.andNegri,A.(2003)Imperij,prev.Filippi,Ž.,Zagreb:Multimedi-
jalniinstitutArkzind.o.o.

9 Op.cit.стр.8-10.
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однекадашњихјестетоштоИмперијомданаснеуправља
ниједна држава, ниједан народ. Заправо, реч је о систему
владавине који је проистекаоиз „светског тржишта”:Им-
перијајевладавинаглобалногкапитализмакојафункциони-
шезахваљујући„умреженостицентарамоћи”.Њендецен-
трализовани, вишеслојни и институционализовани систем
владавинеослањасенесамонанационалнедржаве,већи
намултинационалнекомпанијепопутМајкрософтаилиСо-
нија,затимнателаглобалнеекономијепопутСветскетрго-
винскеорганизацијеиМеђународногмонтераногфонда,на
међународнеорганизацијекаоштосутоУједињененаци-
је,пачакинаневладинеорганизације(Црвеникрст).Оно
штопроистичеизњиховогсуодносајестецарствокојејепо
својој свеобухватностидалекопревазишлосвадруга,кроз
историју.

Речено није, међутим, само оцена међународних односа.
ХартиНегринуденештоамбициознијеодтога:ониизносе
свеобухватниизвештајоусловимарада, облицима субјек-
тивностиитиповимаборбеусавременомкапитализму.Им-
перијајеглобалнанесамоупогледусвоггеографскогобима
већидруштвеногдомета.Капитализамседанаснамногим
инстанцамаслужиенергијомсвојихсубјеката:оннерачуна
самонањихово својстворадника (радне снаге);исто тако
онрачунанањихкаонаконзументе(„потрошачкоосвешћи-
вање”путеммаркетиншкогтаргетирања),ученике(универ-
зитетскообразовањекаостручнаприпремазаучешћеука-
питализму),пачакикаонаресурсеисировине (генетски
инжењеринг).Империјајепарадигматскиобликоногашто
јеМишелФуко (MichelFoucault) одредиокао „биомоћ“–
режимпотпунеексплоатациједруштвеногживота.10

У оквиру описаног система, посебна важност је дата тзв.
„нематеријалномраду”,11односнорадукојиуводиинформа-
цијеикомуникацију;„којиробидајеинформациони,култур-
ниилиафективниквалитет”.12Значајнематеријалнограда,
збогкогонуХартовомиНегријемвиђењуипостајекључна
активностсавременогкапитализма,огледасеуулозикоју
медији,маркетинг,комуникацијеинадзоримајунесамоу
погледупроизводњеноверобе–каоштосуто,рецимо,ви-
део-игре–већикадајеречоруковођењураднимместима

10Op.cit.стр.10.
11Dowling,A.,Nunes,R.andTrott,B.(eds.)(2007)Ephemera7(1);Lazzara-

to,M.ImmaterialLabour,trans.Colilli,P.andEmory,E.RadicalThoughtin
ItalyToday(eds.)Virno,P.andHardt,M.(1996),Minneapolis:Universityof
MinnesotaPress,pp.133,-147.

12Virno, P. andHardtM. eds (1996)Radical Thought in Italy: A Potential
Politics,Minneapolis:UniversityofMinnesotaPressp.262.
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накојимасеоваробапроизводи,ипосебноупривлачењу
купаца.Исто тако, нематеријални рад управља оптиком и
бежичнимвезамадигиталнихмрежа,пипцимасавременог
пословањакојисепротежупоцелојпланетикаосавремени
еквивалентиримскихпутеваизвременаЦезарoвогцарства.

Паипак,акосеконцептИмперијезаистаисцрпљујеупред-
стављенојслицисветакојијепрогутаокапитал,ондаонни-
једругонегојошједнаверзијапознатепричеокорпоратив-
нојдоминацији.Оноштопакскрећепажњујестетодаовај
концепт једновременоговорионачинимасупротстављања
капитализму,пачакиоњеговималтернативама.Управоје
тоонозбогчегајеконцептИмперијепогодиоусамосрце
савременихпроблема:књигаХартаиНегријапонелајежиг
отпорапремакорпоративнојглобализацији,којијеутренут-
куобјављивањадостизаоврхунац,протежућисеодџунгли
ЧијапасасведоулицаСијетла.Тај суталасактивизмаау-
тори прогласили знаком једне нове револуционарне снаге
–„мноштва”,13којесеодупиренезадрживомпродирањука-
питалаусвепореживота.Поњима,тачкеотпорамогуби-
типосао,школа,слободновреме;уотпоруучествујечитаво
мноштвоактера:раднициисиндикати,домородачкезајед-
ницекојесеборедаочувајуправоназемљукојунасељавају,
студентикојисепротивекорпоративизацијиуниверзитета,
групезаборбупротивсиромаштвакојесезалажузагаран-
товани минимални доходак, мигранти који се супротста-
вљајуопресивнојсназиграница,борцизазаштитуживотне
средине,заговорнициотвореногинеограниченогприступа
знању(open-source)имногидруги.Значајанмноштвенипо-
тенцијал представљају и транснационалне везе, културна
хибридностиноветехнологије.Кључнојетодаовденије
речоантиглобализацији,већопокретузадругачијуглоба-
лизацију,о„егзодусу”којиводиизкапитализма.

СтудијаИмперијаХартаиНегријанијепривуклапажњуса-
моакадемских,већиактивистичкихиновинарскихкруго-
ва.Речјеоизузетномуспеху,собзиромнатода јекњига
написананаизразитоапстрактномнивоу,каоидајеотво-
ренопромовисаларадикалну,антикапиталистичкупозици-
ју.Делимичнојезатозаслужнаиправовременостиздања:
нањенимстраницамаготоводасеосећасузавацсаулица
Генуе,СеулаиВашингтона.Уистимах,Империјајебилаи
веродостајанинтелектуалнииполитичкидокумент:Негри
је тууградиосве својеискуствомилитантног активистеу

13Hardt,M.andNegri,A.op.cit.стр.325-341.
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италијанскомautonomiaпокрету,14којемуједонелозатвор
иегзил;обаауторасу,затим,билаукљученаурадфилозофа
попутЖилаДелеза(GillesDeleuze),ФеликсаГатарија(Félix
Guattari)иМишелаФукоа,каоиудебатекојесусеводиле
унутарпариске левице.Такопосматрано,Империја је би-
ла експериментални спој марксистичке милитантности и
постструктуралистичке теорије. Захваљујући њој, и међу
заговорницимаглобализацијеимеђуњенимпротивницима
почели су да круженови концепти:биомоћ,нематеријал-
ни рад,мноштво,егзодус.Чак се чинида је инспирисала
и једнувидео-игру:групасрпскихдигиталнихуметникаи
програмерапроизвелајемôдфраншизеAgeofEmpire–Ci-
vilizationIV–укомјеприказанмоћнивишеслојниапаратус
глобалногкапитала,описанкодХартаиНегрија.15

Империјајетакођебилапредметоштрекритике,анекиод
најупечатљивијиходговорадошлисусалевице.16Уосећа-
њумногихмарксиста,концептдецентрализоване,трансна-
ционалнеИмперијесасвимјепотцениозначајнационалне
државезаостваривањекапиталистичкемоћи.17Нарочитоје
билаобезвређенаулогаСједињенихДржаваупотчињавању
капитала јужне хемисфере северној.18Концепт „нематери-
јалнограда“био јенаширококритикован збогнаглашава-
њаважностиинформационоградаотрошкустаријих,али
још увек виталних облика тешког рада и експлоатације у
кинеским фабрикама или афричким рудницима.19 И идеја
„мноштва“,којуизгледадасуХартиНегрипредложиликао

14Запрегледевидети:Cleaver,H. (1977)ReadingCapitalPoliticallyBrig-
hton,UK:Harvester;Dyer-Witheford,N.(1999)Cyber-Marx:Cyclesand
CircuitsofStruggleinHigh-TechnologyCapitalism,Urbana:Universityof
IllinoisPress;Wright,S.(2002)StormingHeaven:ClassCompositionand
StruggleinItalianAutonomistMarxism,London:Pluto.

15Уоригиналном тексту, овде је стајаланапомена са линком са кога се
играмоглапреузети,алиовајсадржајвишениједоступаннаИнтернету;
прим.прев.

16Видети:Balakrishnan,G. (ed.) (2003)DebatingEmpireNewYork:Verso;
Boron,A. (2005)Empireand Imperialism:ACriticalReadingofMichael
HardtandAntonioNegri,London:ZedBooks;Passavant,P.A.andDean,
J.(eds.)(2004)Empire’sNewClothes:ReadingHardtandNegri,London:
Routledge.

17Wood, E. M. (2003) A Manifesto for Global Capital?; Balakrishnan, G.
op.cit.,pp.61–82.

18Arrighi,G.(2003)LineagesofEmpire,in:BalakrishnanG.op.cit.,pp.29-
43;Seth,S.(2003)BacktotheFuture,in:BalakrishnanG.op.cit.pp.43-51.

19Dunn, K. C. (2004)Africa’s Ambiguous Relation to Empire and Empire,
in:Passavant,P.A.andDean,J.op.cit.,pp.143-162;Dyer-Witheford,N.
(2001)Empire, ImmaterialLabor, theNewCombinations, and theGlobal
Worker,RethinkingMarxism13(3–4),pp.70–80;Moore,D.(2001)Africa:
TheBlackHoleattheMiddleofEmpire?RethinkingMarxism13,no.3–4,
рp.100–118.
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замену за радничкукласу, била јеподоптужбомда је од-
већромантичнаинебулознаусвомоптимизмупремагло-
балномреволту,којибиспонатнопроистекаоиздраматично
удаљенихкрајевасвета.20Критикесудодатнопојачанедра-
матичнимпреокретомуглобалнојполитици,2001.године.
СамогодинудананаконобјављивањаИмперије,нападина
СветскитрговинскицентариПентагон,заједносатакозва-
нимратомпротивтероризма,којијеуследио,чинилисусе
каокрајпројектаглобалнекорпоративизације,којијеИмпе-
ријадобримделомиинтерпретирала.Супранационализам
Бушовогрежима, војнакампањауИракуирасколизмеђу
СједињенихДржаваињенихевропскихсавезникаставили
суподсумњуидејууједињеногинтернационалногкапита-
листичкогпоретка.Свакодневнотрговањекрвљузанафту
уоколиниБагдадагрубојеподсећалонатодакапитализам
нијепукипрограмскикôд,каоинатоданекиважниживот-
ниресурси,накрајукрајева,инисутоликонематеријални.
ИхладнаратнодопскаполитикаСједињенихДржава,након
11. септембра, коју илуструје тзв.Патриотски закон (USA
PatriotAct),учинила једаспласнеопозициониоптимизам
Сијетл-ере,комсуХартиНегриподарилиглас.Стварност
сеодједномчиниламногоприкладнијазаанализепопутоне
ДејвидаХарвија(DavidHarvey),21учијемсредиштујебила
идеја„новогимперијализма”.Уоснови,речјеопродуженој
руцистаретеоријеимперијализма,којасесводиланастав
да ресурсе присвајају националне корпорације, нарочито
онесаседиштемуСједињенимДржавама.22

Мањеиливишесеприлагођавајућивременима,Хартоваи
Негријеваследећакњига,Мноштво:ратидемократијау
добаИмперије,23истицалајеулогувојнесилеуодржавању
капиталистичког поретка.Искуство глобалних демонстра-
цијапротивратауИракуауторисупредставиликаопример
„мноштвауакцији”,доксуувезисазахтевомдасепроду-
жинеуспешнаокупацијаИрака–који јеуосновибиопо-
следицаамеричкогунилатерализмаипароле„можемо-све-
сами” – да је он као такав неодржив.Други теоретичари,
опет, покушавали судаобјединеопречнеописеИмперије
иимперијализма,уводећипритомновеелементеуанализу.

20Laclau,E.(2004)CanImmanenceExplainSocialStruggles?,in:Passavant,
P.A.andDean,J.op.cit.pp.21-30.

21Harvey,D.(2005)TheNewImperialism,Oxford:Polity.
22ČomskiN.(2008)Hegemonijailiopstanak,prev.Maleš,S.NoviSad:Rubi-

kon;Lens,S.(2003)TheForgingoftheAmericanEmpire:FromtheRevolu-
tiontoVietnam:AHistoryofAmericanImperialism,London:PlutoBooks.

23Hardt,M.andNegri,A.(2004)Multitude:WarandDemocracyintheAgeof
Empire,NewYork:Penguin.
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КњигаПогођенимоћнициколективаРеторт(Retort)24описа-
лајепромптну„америчкуимперију”којупогонинафтника-
питаливојно-индустријскикомплекс:наједнојстраниона
јеусукобусареакционарнимџихадистима,анадругој–са
„мноштвеним”прогресивнимсилама,којесуусвојимрадо-
вимапромишљалиХартиНегри.Публикацијајеподвукла
важностмедијскогспектаклаунаведенимсукобимаиулогу
различитих„машиназаемоције”.25

ХартиНегрисупост-хладноратовскипланетарникапитал
с пуним правом оценили као нову друштвену формацију,
чијаанализазахтевапреиспитивањемногихкатегоријакри-
тичкеполитикологије.Међутим,онисуистотаконекесвоје
закључкепреценили,аондаипропустилидаистакнунеке
другеважнеодликеновонастале ситуације.Утомсмислу,
ми се овде користимо ревидираном и измењеном верзи-
јомИмперије.ПодИмперијоммиподразумевамоглобални
успонкапитализмараног21.века,тојестсистемкојимупра-
вљаконзорцијумсастављенодмеђусобноконкурентнихи
сарадничкихнеолибералнихдржава(укојесе,захваљујући
сназисвојевојске,САДјошувекубраја,имадајењенанад-
моћсвеупитнија).Империјајережимбиомоћизаснованна
корпоративнојексплоатацијинепрегледнераднеснаге–би-
лодајеплаћенаилинеплаћена–ачијајесврхаконтинуини-
ранобогаћењепланетарнеплутократије.Уинформационим
икомуникационимсистемима,попутмедија,нематеријал-
нираднијенужнонапрвомместу.Ипак,стратешкизначај
нематеријалног рада је очигледан, с обзиром на улогу ко-
јаму је дата уинтелектуалноми афективномобликовању
субјекатаусвимделовимасистема.На једнојстрани,Им-
перија је поредак изванредне снаге и запањујућих могућ-
ности.Сдругестране,онајевеоманестабилна,собзиром
наургентнепроблемесакојимаседанассуочава,каошто
су то еколошке (глобално загревање), енергетске (врхунац
експлоатације нафте) и епидемолошке кризе (ХИВ/сида и
другепандемије).Истотако,Империјуугрожавајуитензије
измеђуСједињенихДржава,чијамоћопада,иНароднеРе-
публикеКине,којајеууспону.Онемогудасеразрешеили
унекаквомсуперкапиталистичкомспоразуму,иликонсоли-
дацијомИмперије,илипакподеломсветанадвазараћена
царства:западноиисточно.Огромненеједнакости,присут-
неуоваквомпоретку,каталишуотпорекојидолазеодоздо.
Некиодњихсу,попутАл-Каиде,назадни,упуномсмислу
теречи.Други,попутантиглобалистичкогпокрета,носеу

24Retort(2005)Af ictedPowers:CapitalandSpectacleinaNewAgeofWar,
NewYork:Verso.

25Op.cit.p.21.
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себи семе једне боље алтернативе.Империја обилује сна-
гомибогатством;паипак,онајенакоракодхаоса.Атоје
уједноиконтекстукојисмопоставилиразматрањекултуре
виртуелнихигара.

Лудичкиакадемици

Премамедијувидео-игарапроучаваоцисудоданасзаузели
једанодтриширокоодређенастава:осуђујући,адорацијски
иликритички.Популарносттихпозиција,каоиутицајкоји
суоствариле,смењивалисусеотприликекаоинизкојисмо
представили.

Прваинајдужабилајефазаосудевиртуелнихигара,атра-
јала јеод1972.године,када јеоснованакомпанијаАтари,
сведо2000.године,апротеклајеузлонамерномигнориса-
њуновогфеномена.Уовомпериодунаписанојерелативно
малоакадемскихрадова,којисуунајвећојмерибилиизраз
генерацијске„моралнепанике”спрампојавеновогмедија.
Собзиромнатодакултуравидео-игараауториманијебила
блиска, они су премањојa priori показивали презир;фо-
кусњихових радова био је усмерен на „проблем” гејмин-
га,нанаводнуулогукојунасилнеигреимајууизазивању
стварних злочина.26Модели, који су темељили ове махом
психолошкестудије,билисупоједностављени,сводилису
сенаиспитивање„утицајамедија”(енг.mediaefects),што
је додатно било ојачано лабораторијским истраживањима
којанисуузималауобзирнитистварносниконтекст,нити
обрачунавалаваријабилестварногживота.27

Малојеслучајеваукојимасезаузимаодругачијиугаопо-
сматрањаодназначеног.Изперакритичараполитичкееко-
номијенијеизашланиједнавеликастудијакојабимоглада
парира радовима посвећеним журналистици, телевизији,
радијуифилму.Једнакосубилеоскуднекултуролошкеана-
лизесадржајавидео-игара,штосепроменилоодтренутка
кадајеНинтендозаокупираопажњусеврноамеричкихкли-
наца.МонографијаМаршеКиндер(MarshaKinder)из1991.
године,подназивомИграњесамоћи,28пружила једетаљ-
ну анализу гејмингауширемконтекстукомодификованих
играчакаимедијанамењенихдеци.Истегодинепојавиласе

26Dominick,J.R.(1984)Videogames,TelevisionViolence,andAggressionin
Teenagers,JournalofCommunication34(2),pp.136–147.

27Видети: Gunter, B. Psychological Efects ofVideo Games,Handbook of
ComputerGameStudies,ed.Raessens,J.andGoldstein,J.(2005),Cambrid-
ge,Mass;MITPress,pp.145–161.

28Kinder,M.(1991)PlayingwithPowerinMovies,Television,andVideoga-
mes:FromMuppetBabiestoTeenageMutantTurtles,Berkeley:University
ofCaliforniaPress.
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икњигакојаје,судећипоагресивностиипознавањутеме,
билавишесвојственаназначенојфазипроучавањагејминга;
речјеокњизиВидео-деца:смисаоиграњаНинтендaЈуџи-
наПровенца (Eugene Provenzo),29 којом је изречена тешка
осудамизогиногнасиљаувидео-играма.Истетаквенескри-
венеоптужујућеноте–којесуопсталедодан-данас–по-
јавилесусеу јавностинаконмасакраусредњојшколи,у
Колумбајну,1999.године.Оноштоизвештачинисупропу-
шталиданагласебиојеподатакдасутинејџерипочиниоци
били загрижениDoom играчи, дабивезаигараи злочина
сасвимбилазапечаћенатекстовимапопутПрестанитеда
учитенашудецукакодаубијају.30

Радовиизовогпериодапостављајупитањакојавременом
нисуизгубиланаважности.Паипак,ускоступриступуса-
свим је маргинализовалањихов значај, у односу наширу
анализудруштвенемоћи;тимпрештоњиховденунцијатор-
скиставиречникнисубилиускладусаперспективомкоја
закључмедијскеанализеузимазадовољстваимогућности,
тачније–амбивалентникарактервиртуелнихигара.

Временомјенасценуступиоинараштајакадемскихпроуча-
валацакојијеодрастаоузконзоле.Предкрајпрошлогмиле-
нијума,почелисудасепомаљајуобрисиновефазепроуча-
вања,којујеовогпутаодликоваоадорацијскиодноспрема
медију.Већимделомтајсузаокретпотакнулибројниисо-
фистициранитекстови,којесу,далекоодуниверзитета,пи-
саликритичари,новинарииаматерскиисторичариигара.31
Оштросупротстављенипретходномначинупосматрања,ти
сукоментаториготовоизједначавалимедијскобогатствови-
део-игарасабогатствомкњижевностиилифилма;естетске
и наративне аспекте гејминга узимали су за озбиљно, а у
културииграњавидео-игараоткриваликомплексност,идеју
заједништваисарадње(насупротизолацији);коначно,би-
лисуподозривипремастигматизацијивидео-игаракојусу
спроводилиморалниауторитети.

29Provenzo, E. (1991) Video Kids: Making Sense of Nintendo, Cambridge,
Mass:HarvardUniversityPress.

30Grossman,D.andDeGaetano,G.(1999)StopTeachingOurKidstoKill:
ACall toActionagainstTV,Movie,andVideoGameViolence,NewYork:
Crown.

31Herman,L.(1997)Phoenix:TheFallandRiseofVideogames,Union,N.J:
RolentaPress;Herz,J.C.(1997)JoystickNation:HowVideogamesAteOur
Quarters,WonOurHearts,andRewiredOurMinds,Boston:Little,Brown;
Kent, S. (2001) The Ultimate History of Video Games, Roseville, Calif.:
PrimaPublishing;Poole,S.(2000)TriggerHappy:TheInnerLifeofVideo
Games,London:FourthEstate.
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Академскикритичарисутакођедалидоприносновојевалу-
ацији.Водећафигураовогпериодабио јеХенриЏенкинс
(HenryJenkins),професорнапрограмузакомпаративнесту-
дије медијаМасачусетског технолошког института (MIT).
Џенкисјеисцрпнописаонатемуестетскихврлинаикул-
турневажностиигара,32даваојеподршкупокрету„игреза
девојчице”(girlgames),33насаслушањимапредамеричким
Сенатом бранио је видео-игре од оптужби да су „симула-
торинамењениубицама”34исапуноентузијазмаситуирао
ушириконтекстпартиципаторнихкултураDIYпраксепо-
пут„модовања”(mods;модификацијакомерцијалнихигара
од стране самихиграча) и прављења „машиниме” (machi-
nima; коришћење гејмерских ресурса за производњу фил-
ма).35 Иако нису у потпуности некритични према гејминг
култури, Џенкинсови ставови начелно су оптимистични.
То је и охрабрило произвођаче видео-игара да значајним
донацијамаподржеутицајнипрограмкојијепокренуопри
Конзорцијумузаконвергентнукултуру(ConvergenceCulture
Consortium).Другимречима,какојеакадемскиприступви-
део-играмапостајаосвеистанчанији,тако јеииндустрија
свевишесхваталаважностсавезасаученима.36

Полетна преиспитивања видео-игара помогла су при по-
стављањутемељазабудућестудијегејмингакаопризнатог
академског поља проучавања, чији су кредибилитет упот-
пунили специјализовани часописи (Games and Culture),
конференције(DiGRA),антологије,37референцијалнифонд
изканонскихтекстоватеоријеигре,38паиинтернисукоби,
каошто је то полемика која се повела између „наратоло-
га” и „лудолога”: посматрајући видео-игре као приче или

32Jenkins,H.andFuller,M.(1995)NintendoandNewWorldTravelWriting:
ADialogue,Cybersociety:Computer-MediatedCommunicationandCom-
munity,eds.Jones,S.G:ThousandOaks,Calif:Sage,pp.57-72;Jenkins,H.
(2005)Games:TheNewLivelyArt,HandbookofComputerGameStudies,
ed.Raessens,J.andGoldstein,J.Cambridge,Mass.:MITpp.175-192.

33Cassell, J. and Jenkins,H. (eds.) (1998)FromBarbie toMortalKombat:
GenderandComputerGames,Cambridge,Mass:MITPress.

34Jenkins,H.(1999)ProfessorJenkinsGoestoWashington,Harper’sMagazi-
ne,July1999,pp.19–23.

35Jenkins, H. (2006)Fans, Bloggers, andGamers: Exploring Participatory
Culture,NewYork:NewYorkUniversity.

36Видети:Young,J.R.TheMud-WrestlingMediaMavenfromMIT,Chronic-
leofHigherEducation,14.9.2007,8.7.2020;https://www.chronicle.com/
article/The-Mud-Wrestling-Media-Maven/7110.

37Raessens, J. andGoldstein, J. (eds.) (2005)HandbookofComputerGame
Studies,Cambridge,Mass:MITPress.

38Kajoa,R.(1965)Igreiljudi:maskaizanos,прев.Тадић,Р.Beograd:Nolit;
Huizinga,J.(1970)Homoludens:opodrijetlukultureuigri,prev.Stamać,
A.,Zagreb:Maticahrvatska.
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текстове,првидржедотогадасеонемогуанализиратијед-
накокаоикњиге,филмовиилиигранипрограм;другипак
настоједаигретумачекаоспортскукатегорију,ослањајући
сенааргументдасуонеструктуиранепомоћуправила,ци-
љеваистратегија.39

Великидеоовелитературепосвећенјеартикулацијимедиј-
скеспецифичностивидео-игара,описивањуњиховихжан-
рова и конвенција, и упостављању специфичног дескрип-
тивногречника.Увеккадасеигресагледавајууширемкон-
тексту,онетадабивајупозитивнооцењене,апосебносето
чиниувезисаразвијеномкреативношћукојугејмерипока-
зујуурецепцијисвогмедија,штонијеслучајсапубликом
емитованихмедија.ТаквоосећањеделииРобКоувер(Rob
Cover),пишућикако је „интерактивност […]са електрон-
скимиграмапрешлауједанновистадијумдемократизације
корисничкогучешћа.”40Акојегејмерка41уфазиосудебила
сматрананепожељнимсубјектом,деликвенткињомилижр-
твом,упериодуадорацијеонајепосталадостојнажитељка
постмодерногмедијскогпејзажа,којасекрозигруизадо-
вољствоприпремадаоствариуспешнукаријеруудигитал-
ниммедијима.НасловбестселераСтивенаЏонсона(Steven
Johnson)каналишеновонасталуинверзију:Свеоноштоје
лоше,затебеједобро:накојиначиннасзаправосавремена
популарнакултурачинипаметнијима.42

Јашућинаталасусвевећеакадемскенаклоностипремапо-
пуларнојкултури,представљенестудијегејминга–којесу
донеле и одушевљење и истанчаност у приступу култури
виртуелнихигара–наметнулесусекаокорективзанедо-
вољноутемељенеосуде,својственепретходнојфази.Но,у
покушајудановоммедијуодајудужнопоштовање,студи-
јегејмингачестоодлазеукрајност:игноришуполитичкии
економскиконтекствиртуелнихигара;олако,затим,прелазе
прекопитањаплаћеногинеплаћеноградаупроцесупроиз-
водњеигара,понављајуопштаместаопословимаинформа-
тичкогдобазакојесеспремајугејмери,иконачно–пропу-

39Видети:Aarseth,E.(2001)ComputerGameStudies,YearOne,GameStu-
dies1 (1)http://www.gamestudies.org;Wardrip-Fruin,N.andHarrigan,P.
(eds.) (2004)FirstPerson:NewMediaasStory,Performance,andGame,
Cambridge,Mass:MITPress.

40Cover,R. (2004)NewMediaTheory:ElectronicGames,Democracy, and
ReconfiguringtheAuthor-AudienceRelationship,SocialSemiotics14(2)
(2004),p.173.

41Ауториинсистирајунаовомродномодређењу,којезачитаоцанемора
дабудеобавезујуће(прим.прев).

42Johnson,S.(2005)EverythingBadIsGoodforYou:HowToday’sPopular
CultureIsActuallyMakingUsSmarter,NewYork:Riverhead.
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штајудапоставенезгоднапитањаосветскомпоретку,чији
сугејмеринови,пуноправниактери.

Постоји,међутим,итрећапозицијаакадемскогпроучава-
њакултурегејминга,онакојајеиспреплетанасапретходне
двеиуоквирукојећемонастојатидапозиционирамонашу
студију.Ослоњенанаполитиколошкукритичкуанализуви-
део-игара,онатежидауспоставиравнотежуизмеђунепро-
мишљенихосудаислављеничкееуфорије.Иуовомслучају
подстицајнедолазисамоодакадемскихпроучавалаца,већ
иоддигиталнихуметника,независнихаутораигараизаго-
ворникамедијскеписменостикојисуокренутидигиталним
уметничким интервенцијама, извођењу тзв. „хакова” (енг.
hacks),стварањуалтернативнихмини-игараикреирањуна-
ставнихпрограмакојимасепроблематизују,испитујуилисе
пакодступаоднормизваничнегејмингкултуре.43

Овитеоретичарипишуоиграмакритички,алинесанаме-
ромдаихобезвреде.Онисезаправонадајудабиигремогле
бити другачије. Ситуирајући дигиталну игру унутар фор-
мацијадруштвенемоћи,онинужно,инанеколикооснова,
раскидају саформализмом, који у добројмери краси тео-
рију гејминга.Они не поричу јединствене атрибуте диги-
талних игара; али, исто тако, они ни немисле да те исте
специфичности имају својство да просто трансцендирају
проблемеидеологијаиполитичкеконтроле„старијих”ме-
дија.Такође,заразликуодmediaefectsгенерацијепроуча-
валаца,којајеупрвиплансвојихистраживањапостављала
проблеме индивидуалне психологије, нови приступ, који
онипредлажу,окрећесесоцијалнимструктурама,корпора-
тивнимконтекстимаиинституционалнимсилама.Насупрот
присталицамасхватањавиртуелнихигаракаотренинга,но-
витеоретичаринесматрајуда јеутицајсоцијализацијена
постојећидруштвенипоредакбениган;уместотога,онина
игреидискурсекојиихокружујугледајукаонавекторесу-
протстављенихинтереса,икаонаалатнамењенсавладава-
њувештина,којимасепостојећенормемогуснажити,исто
коликоиподривати.

[…]

43Bogost, I. (2007) Persuasive Games: The Expressive Power of Videoga-
mes,Cambridge,Mass:MITPress;Schleiner,A.(2002)Velvet-Strike:War
TimesandRealityGames;OpensorceryWebsite:http://www.opensorcery.
net;Schleiner,A.Female-BobsArriveatDusk, in:CyberFeminism:Next
Protocols, ed. Reiche, C. and Kuni, V. (2004), NewYork:Autonomedia,
pp.119–32.
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ИгреИмперије

ВиртуелнеигрепредстављајумедијскирепрезентИмпери-
је.Наједанпарадигматичниначин,онеусебиносеитра-
говењенеконститутивностиитраговењенихунутрашњих
противречности.БашкаоштојеироманXVIIIвекаодиграо
улогу текстуалног апаратуса, који је омогућио историјску
појаву буржоаске личности (условљене меркантилизмом,
алиједнакоспособнезањеговукритику),икаоштојене-
могућефилмителевизијуразлучитиодиндустријскогкон-
зумеризмаXXвека (безобзирана тоштосуњимаовеко-
веченинекиоднајмрачнијихтренутака),такоивиртуелне
игре представљају конститутивни медиј глобалног хипер-
капитализмаXXIвека,амогућеје–илинијубекства.

Збогчегасматрамодасувиртуелнеигреодређујућимедиј
Империје, онај који је својственИмперијиикојиисказује
њену бит као ниједан други? Подсетимо: виртуелне игре
сунасталеуоквирувојно-индустријскогкомплексаСАД–
нуклеарнонаоружаногјезграглобалнедоминацијекапита-
ла,закојисудодан-данасосталевезанепупчаномврпцом.
Створилесуиххакерскевештинеизнањеједненовеврсте
радникаинтелектуалца,којимајетешкоуправљатиикојеје
тешкоконтролисати.Управојетајтзв.„нематеријалнирад”
омогућио нову фазу капиталистичке експанзије, у оквиру
којесугејмингмашинестављенеуслужбунајнапреднијих
силапроизводњеикомуникације,каосвакодневни,свепри-
сутни инкубатори за нове генерације, које се помоћуњих
оријентишукадигиталнимтехнологијамаиумреженојко-
муникацији.Гејмингиндустријајепионирскакадајеречо
методиакумулацијекапиталакојајезасновананаправима
интелектуалнесвојине,накогнитивнојексплоатацији,кул-
турној хибридизацији, трансконтиненталном уговарању
прљавихпословаиглобалномпласмануробе.Наначинко-
јијесвојственнеограниченојупотребибиомоћи,прављење
видео-игаразамућујеразликуизмеђупослаиигре,произ-
водњеипотрошње,добровољнихактивностииексплоата-
ције.Истовремено, игре су скупа потрошачка роба до ко-
јесиромашнидолазепретежнонелегалнимпутевима,што
потврђујепостајањеогромнихразликаинеједнакостиуну-
тарновогпоретка.Виртуелнеигреомогућавајусимулације
идентитетаграђана-војника,радникасамосталаца,киборг-
авантуристаикорпоративнихкриминалаца;нањимасеони
флексибилниобучавајузараднафлексибилнимраднимме-
стима,другисезахваљујућињимауподобљавајупремапо-
требамамилитаризованогтржишта:коначно,неолиберално
искуствовидео-игречинезабавнимКаоштозаступајуИм-
перију,виртуелнеигреистотакоговореуимемноштвакоје
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тражиизлазусубверзивнимиалтернативнимексперимен-
тима.

УуводнимречимаИмперијеХартиНегрисунаписалика-
косвојукњигувидекао„апаратуруконцепатазатеоретско
промишљањеидјеловањеуИмперијуипротивње.”44Неке
одњихсмовећспоменули:тосубиомоћ,нематеријалнирад,
мноштво,егзодус.Алипостојиичитавниздругихпојмова,
концепатаиидејакојисуублискојвезисањиховоммишљу,
акојесуразрадилиауторисличнихгледишта:когнитивни
капитализам, машинска субјективност, футуристичка аку-
мулација,циничнамоћ,линијебекства,општиум.45Свесу
тоинтелектуалниалатикојимасмосекористилиупропи-
тивањупроблемаигараИмперије.Користанконцепт, како
пишуЖилДелезиФеликсГатари,јестеонајкојинам„омо-
гућуједачујемоновеваријацијеинепознатерезонанције”.46
Отварајућиновеинтелектуалнемогућности,концепти„ор-
ганизујуисажимајумисаонипотенцијалнаистиначинна
који гвожђе у одлучним рукама сажима сву провалничку
снагу радозналости.”47 Управо на овакав „провалнички”,
прагматичанначин„покупилисмо”концептеизтеоријских
текстова аутономистичког марксизма и постструктурали-
стичкоградикализма(алииизтекстовањиховихкритича-
ра).Нашанамера једаихприменимона свет виртуелних
игараидатакоомогућимосусреттеоријскихконцепатаи
гејмерскепраксе,уимеузајамнелустрацијеикритике.
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Abstract

This isapartof the introductoryessayof thenowalreadycanonical
study on gaming culture, written by Nick Dyer-Witheford & Greig
de Peuter –Games ofEmpire:GlobalCapitalism andVideoGames
(University of Minnesota Press, 2009). Regardless of the year of
publishing, it still represents an extremely useful review that is not
withoutseriouscriticalinsights.Placingthecultureofvideogamesin
theepistemologicalpasse-partoutdeterminedbytheEmpire theorists
MichaelHardtandAntonioNegri,theauthorshadlaidoneofthekey
foundationsforcriticalgamestudies,basedonadeepunderstandingof
thelogicofvirtualgames,aswellastheirteleologyandreception.The
authors’cultural-politicalanalysisofthemediaillustrateshowcentral
video games have become the very structure of our contemporary
globalorder:bothasameansofgoverningandasa(virtual)spaceof

struggleandresistance.
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