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„Овакве ствари ме заиста плаше, јер у мени често 
стварају осећање да сâм појам објективне истине 
чили из света. На крају крајева, велика је шанса 
да те лажи, или њима сличне лажи, нађу место 
у историји... Ипак, после свега, некаква историја 
биће написана, и када они који се заправо сећају 
рата поумиру, она ће постати општеприхваћена. 
Тако ће практично лаж постати истина.“ *

Џорџ Орвел

* This kind of thing is frightening to me, because it often gives me the feeling 
that the very concept of objective truth is fading out of the world. After all, the 
chances are that those lies, or at any rate similar lies, will pass into history… 
Yet, after all, some kind of history will be written, and after those who actually 
remember the war are dead, it will be universally accepted. So for all practical 
purposes the lie will have become the truth. George Orwell, Looking back on the 
Spanish War





11

МИТ О МАШИНИ

Ум је пун машина

Машина значи моћ.* Моћ је рад којим се производи, 
мења, управља, ствара и уништава. Машина ствара 

према себи, према сопственом склопу, према сопственој 
идеји. Машина је моћ обмане и самообмане, важности 
и самоважности, небриге и слепе окрутности. Иако, 
уколико гледамо развој механике током хиљада годи-
на, изгледа да је уложен велики напор у унапређивање 
„средстава производње“, то је све последица једне те исте 
„логике“ то јест „тежње“ . Машина је победа инерције**. 
Машина је рад начела разликовања.

„Рећи ћу вам нешто о причама... Оне нису просто 
забава. Немојте да вас то завара. Оне су све што 
имамо, видите, све што имамо да се боримо про-
тив болести и смрти.“

Лесли Мармон Силко

Мит је – прича***. Када посматрамо свет око себе, тра-
жимо – захтевамо – причу, смисао, целовитост с почетком, 

* Од старогрчког мекхане, из индоевропског корена магх (моћ).

** Инертан дословно значи – невешт, али се најчешће преводи као „лењ“.

*** Интерактивни референтни систем.
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средином и крајем. Уколико се бавимо истраживањем, 
желимо да објаснимо дејство које твори свет тј. наш 
доживљај/разумевање (који јесте свет). Ово је полазиште 
сваке науке, од најпримитивније до најсавременије. Нема 
науке која не покушава да исприча причу о настанку, 
трајању и коначном исходу (који се неретко, као извес-
ност, пројектује у будућност). Али, у таквом настојању 
неминовно се сусрећемо с бесконачношћу односно с по-
челом (као кармичким генератором). Решење тог пробле-
ма (који спречава да се прича отпочне и заврши) јесте у 
схватању рада као почела. Ако је свет у својој сложености 
и раздељености последица рада, онда је тај рад почело, не-
што што непрестано делује. Стога, то сваки приповедач 
зна, није битно пронаћи „први“ догађај већ је довољан 
било који догађај којим би започела прича (изнебуха). 
Тако у различитим космогонијама имамо наизменично 
бога-творца који ствара свет, али имамо и свет из којег 
настају богови, а затим тај свет добија обличје игре између 
богова и/или других сила. Углавном, објашњење (настан-
ка) света тежи да буде што једноставнија прича, чак сим-
бол али даља надоградња постаје неразмрсиво клупко 
међусобних односа и утицаја који „глуме“ историју.

Ако је свет – светска машина, онда је истовремено 
и прича коју сâм о себи прича. Ми, који га истражујемо, 
схватамо да је свет (прича) увек о себи (никад о оно-
страном). Свет је, ма колико био (бесконачно) велики, 
затворен у себе, извире и увире у себе, сваки детаљ при-
пада њему. Почетак света није догађај на почетку праве 
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линије, он је увек ту, било где, било када, у разноликости 
бескраја.

Проблем праве линије, временске линијске пред-
ставе, заправо је главна препрека разумевања света око 
нас. Свет чини безброј догађаја који су повезани или 
нису повезани на безброј начина. При представљању 
временске линије, највећи део тога бива цензурисан, е 
да би се одржала идеја праве, неокрзнуте линије која 
остаје иза или води до „светог“ сопства. То је оно што 
у највећој мери заслепљује – представа одређеног (ус-
мереног) рада, која је само то а односи се на једно/соп-
ство.* При томе, сопство (јединка, индивидуа) хоће да 
виђење света прилагоди себи, самим тим редукује свет 
на ниво сопствене интелигенције тј. сопствених по-
треба односно могућности. Уколико ова интелигенција 
није на „довољном“ нивоу (на нивоу изнад јединке), она 
неће схватити да раст не може бити неограничен и да 
неограничени раст може да се оствари једино као распад 
неког виђеног система. Систем нараста геометријском 
прогресијом, али енергија доступна за ту сврху – не! 
Тако да се систем – нарастајући – распада, нестаје 
из виђења. Посебно је занимљиво уочити ентропију  

* Сетимо се само Хегелове небулозе о кретању духа као осмишљене 
историје и врхунцу тог догађања отеловљеном у Немачкој држави.  Хе-
гел је нпр. „шкартирао“ Индијце због њиховог поимања времена као ци-
кличног догађања, а Африканце због тога што су у појединим тренуцима 
губили разум и кретали у велике геноцидне покоље. На крају крајева, и 
кајзерска и хитлеровска Немачка учиниле су – исто, и то два пут заредом 
у 20. столећу!
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(„топлотну смрт“) интелигенције. Наиме, писци то добро 
знају, издавач ће често захтевати поједностављивање у 
тексту како би широке читалачке масе могле да разумеју 
о чему се ради. Наравно, неће се десити да се од приглу-
пог писца захтева да пише – интелигентније!

Споменућу једну теорију, мени до дана данашњег 
и јасну и нејасну – Дарвинову теорију о природном 
одабирању врста или Теорију еволуције. Поставка ове 
теорије је динамичка, јер се ствари посматрају као у вре-
мену (бележи се промена али је нејасно чиме је и да ли је 
изазвана – него је случајна јер је мутација таква), њено је 
разумевање нужно статичко, јер се оно што је сада јавља 
као нешто што се не мора и не треба (али се лако може) 
– вредновати! Теорија еволуције у себи не садржи идеју 
поретка или напретка (вредновања и поређења), али по-
што без „приче“ не постоји ни контекст постојања, у њу 
се лако може учитати сваки произвољни садржај. Разлог 
за то (и за „нејасноћу“) јесте управо мешање апсолут-
ног гледишта* с линеарним (временска линија**). Те две 
идеје никако не иду заједно и ако их укрстимо, њихов 
пород ће бити – химеричан. Ствар је у томе да идеја за-
узме место метода, који је аналитички, и надаље дик-
тира „разумевање“ тј. логику (а идеја ће увек да брани 

* Теорија = гледиште, виђење.

** Линеарно виђење захтева причу, промену од нечег ка нечему, сврху 
кретања итд. Линеарно виђење јесте приповедање. Али када је оно так-
сативно, статистичко, научно, оно престаје да бива прича и постаје 
бол, патња за причом. Због тога се, мислим, Теорија еволуције у многих 
изобличује у телеологију, у социјални дарвинизам итд.
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себе – никад тамо неку истину!). Да није те идеје, Теорија 
еволуције не би заузимала тако значајно место и не би 
било вековних расправа између „научника“ и „теолога“, 
које су расправе апсолутно бесловесне и превише очи-
гледно фингиране, вођене једино између аматера.

У прилог мојој тврдњи да је Теорија еволуције нејасна 
иде и читава прича о „пореклу човека“, о праволинијском 
„напредовању“ од „заједничког претка“ људи и мајмуна 
према хомо сапијенсу (наравно и према савременим при-
матима). Ово „напредовање“, дакако, није саста в ни део 
Теорије еволуције, али га људи углавном подразумевају, 
јер захтевају „смисао“ у променама. Због чега бисмо „на-
предовали“ ка нечему ако то не доноси побољшање (или 
барем и углавном потхрањује сујету, пошто се поредимо 
увек с лошијим од себе)?

Видимо, на основу већ стечене временске дистанце, 
откад се наука бави пореклом човека, проналажењем 
довољног и нарастајућег броја различитих остатака чо-
веколиких бића, палеонтолошких и археолошких нала-
за, да је еволуција људског бића све само не „линеарна“, 
јер је истовремено постојало више засебних врста које 
су се међусобно, у мањој или већој мери, мешале. Па се 
тако мислило да су неандерталци изумрли, али они су 
се, макар делимично (20%), стопили, помешали с једним 
другим претком (којег обично сматрамо – собом) и по-
стали – ми! У игри су још неки „преци“, те је тако идеја 
о праволинијском настанку данашњег човека као врсте 
већ одбачена.
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Ако је „друштвено асимилована“ наука* схватила 
машину (преименовану у технологију) као еволуцију, 
„напредовање“ једне идеје ка другој, можда „бољој“ и 
„савршенијој“ (због самовољног увођења „вредновања“ 
које је политички тј. себични чин), онда ће наука у један 
час морати да се одрекне идеје еволуције, (не због пре-
власти креационистичког** гледишта), већ због тога што 
се појавило више од једног исхода. Овај проблем је 
најочигледнији у случају политичке коректности код 
дефиниције (људске) „врсте“.

Трпање раса у исти кош, међутим, још и може да прође, 
али трпање глупака и мудраца у исти кош – има дале-
косежне лоше последице (као на примеру демократије). 
При том, сасвим скорашње увођење у „игру“ појма „веш-
тачке интелигенције“ долива уље на ватру и вероватно 
представља врхунац одбране идеје еволуције пред њено 
коначно утихнуће.

* Веома је тешко или немогуће схватити науку као независну од друшт-
вено-политичког контекста, а да она не постане – мистика!

** Креационистичко гледиште јесте простачко подржавање маглови-
те идеје „човека“ као до у танчине познатог, што не одговара истини. С 
друге стране, емпиријско схватање човека је одавно упало у апорију све 
нових и нових открића, тако да ни оно није створило прецизну представу 
о човеку, већ остаје само као обећање да ће „наука“ једног дана доћи и 
до „коначног“ одговора на питање „Шта је човек?“. И, на крају, креаци-
онистичко мишљење, али једне друге врсте – јавља се као истинито. Не 
у смислу да је Бог створио човека, већ да је човек „створен“ у садашњем 
тренутку, не као последица стваралачког чина, већ као идеја која у потпу-
ности измиче јасноћи.
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Дефиниција људског бића као „сапијенса“ (знајућег) 
заиста трпи од неравномерне распоређености „инте-
лигенције“ међу људима. Слично као и појам нације, 
појам сапијенса своди све на исту линију одговорности – 
нпр. ако хуље (припадници једне нације) почине злочин, 
онда је читава нација злочиначка. Оваква глупост опстаје 
у политичкој стварности као главни генератор „узроч-
ности и последичности“ (око за око, зуб за зуб, расизам 
итд.). Наука није у стању нити је на положају да може 
о томе да суди и пресуди. Наука, својим (наводно не-
утралним) начином гледања, не доприноси разумевању 
основног људског стања, које, у већини случајева, запра-
во није „знајуће“. Ова „неутралност“ науке јесте „немоћ“ 
да се донесе суд, који је у сфери политичког. Наука, пре-
ма томе, није генератор, машина која ствара савремени 
свет. Нешто друго то чини.

На све ово треба додати невероватну количину цен-
зуре која прати (смишљање) приче.* Та прича мора да 
испуни одређене услове и да одговара (политичким) 
спецификацијама, јер се политика** у великој мери служи 
лажним и нејасним идејама/представама како би мани-
пулисала „глупим масама“ и тако одржала себе као до-
минантну идеју-творца. Скоро сваки „народ“ је у старту 
себе сматрао бољим од других, „правим људима“ или 
пак „чистом расом“ док су остали били деградирани 

* Тј. референтног система.

** Политика тј. сопство. Односно „идеја“.
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и обезличени (варваризовани) како би се њима могло 
„оправдано“ поступати „нељудски“.* О овоме се много 
тога зна, али се „некако“ тај део приче није интегрисао 
у историјску представу о „напредовању“ човечанства. 
Идеализовање представе о људским бићима захтева 
строгу цензуру.

Већ видимо да је машина заиста прича (самопохвала, 
реклама), да је моћ која опстаје на начин заблуде јер про-
изводи бесконачно мноштво „чињеница“ које треба до-
вести у „ред“. Тиме је идеја машине купила себи опрост 
тј. (бесконачно) време, јер Судњи дан се никада неће до-
годити (свакако не – сада).

Основне врсте прича своде се на: бајке (рекламе), 
трагедије и комедије. Бајке завршавају апстрактним „ду-
гим и срећним животом“, производе пријатно осећање, 
утисак који траје и који се радо одржава тј. рециклира 
у стварности или сећању (али тај „дуги и срећни жи-
вот“ нема баш никакав садржај већ само маглу срећне 
будућности). Трагедије су о немилосрдном и неумит-
ном раду машине која прождире људе, стварају тужно 
и несрећно осећање. Комедије, најближе опису хаоса и 
апсурда, спрдају се с настојањем да се уреди неред. Ако 
тражимо интелигенцију тј. мудрост (сапијенс) у овим 
причама, видећемо да је најмање има у бајкама (рекла-
мама), које су препуне улепшавања, измишљотина и 
лажи. У трагедијама ћемо наћи опис механизма машине 

* Римљани су, међутим, оно што је било боље код Грка, мудро асимило-
вали, свесни да нису у свему најбољи.
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(моћи) и сву његову неумитност и окрутност (полити-
ка). Комедије, пак, уместо апологије машине нуде ана-
лизу (деконструкцију) предубеђења и упарложених гле-
дишта и пружају најбоље уточиште интелигенцији јер 
заправо и јесу производ интелигенције.*

* Тј. интелигентни референтни систем.
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МАШИНА СУДБИНЕ  
ИЛИ ЕДИПОВСКА ПРЕВАРА

Код Софокла имамо случај да се читава прича унапред 
укратко исприча („пророчанство“), па опет остаје 

напетост ишчекивања догађаја. То, наравно, постоји 
у митовима давно пре Софокла, али је он канда изно-
ва схватио значај „неминовног“ које не делује на чита-
оца или гледаоца већ само на главни лик приче којем је 
онемогућено да види оно што други виде (Едип). У том 
случају, ово „кварење“ гледаоцима уопште неће сметати 
да се уживе у причу јер ће добровољно пристати на ова-
кав аксиом.

Али није то проблематично код Софокловог Едипа, 
Едип није могао да зна кога је убио и с ким се оженио, јер 
је то (његова лична историја) било скривено од њега – 
свеједно, он мора да буде кажњен, чак – сам себе сурово 
кажњава.

У чему је, дакле, трагедија? Јер, трилер је просто на-
чин приповедања, он може да се користи и у трагедији 
и у комедији, него нешто друго је ту на удару, нешто 
што трпи „ударце судбине“ или нечег још горег. Ако је 
судбина сценарио по којем лик мора да се управља, шта 
може да буде „још горе“ од тога?
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Па, може. Глупи, подли сценариста, и/или глупи, 
подли лик – али, можда ћемо приметити, што је лик који 
трпи горег карактера, то ће мање бити трагедија а више 
праведни исход! Тако је Едип и наиван и као бајаги не-
вин, али бива сурово кажњен (ваљда стога јер је глуп).

Све се ово много више односи на гледаоце – трагичка 
машина делује на гледаоце/слушаоце, а не на ликове из 
приче. Поставка трагедије је таква – једноставна слага-
лица која се састоји од две половине, али оне никако не 
могу да се склопе и тиме успоставе равнотежу (правду) 
јер нису полутке истог целог.

Ова дисторзија чини трагедију, односно делује на 
логички систем усађен у гледаоца који не може да изађе 
на крај с једноставном загонетком и тај рад идеје је оно 
што производи мучнину или горчину, како већ то бива 
(слично или исто као „рад“ савести). У ствари, сфинга 
која се јавља у овој драми је лажна сфинга, која има слабу 
загонетку, а права сфинга је сама Софоклова трагедија 
и њену загонетку неприпремљени гледалац тешко да ће 
моћи да одгонетне.

У Шекспировој трагедији Ромео и Јулија, видимо 
рад друштвене заједнице и љубав између двоје младих 
(неисторијски догађај) коју тај рад омета и забрањује 
(тако што га историзује). Иако је у овој трагедији Шек-
спир видео једноставни излаз – смрт, управо је то оно што 
гледалац доживљава као трагедију, и тиче се једино гледа-
оца јер су Ромео и Јулија решили свој проблем, измакли 
су суровој друштвеној заједници и сјединили се (у смрти).
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Лукави Шекспир је боље знао од лукавог Софокла шта 
је главна ствар. Софоклова трагедија оставља гледаоца у 
недоумици јер је Едип настрадао због „сплета“ околно-
сти, макар оне биле унапред осмишљене од Суђаја. Али 
код Шекспира се јасно види шта је друштвена заједница 
и како она третира сваки покушај да се понаша слободно 
(неисторијски), тако да недоумице нема. Проблем којег 
Шекспир истиче је заправо неспособност да се смрт 
прихвати као излаз, чиме се пажња (живи човек) враћа 
у загрљај неправедног и нетолерантног друштва (на на-
чин принуде и пристанка). Тај проблем је свеприсутан у 
античкој драми.

У Софокловој Антигони, ствар је нешто друкчије 
постављена. Овде патимо због неминовности нечег 
другог, не Суђајиних ткања већ људске глупости иска-
зане радом идеје „закона“ и сличних идеја. Чак се и бо-
гови љуте на Креонта те тумач Тиресија покушава да у 
њихово име утиче на њега, али и сам бива оптужен да 
је покварен. Расплет догађаја је такав да Антигона обе-
си саму себе, Хемон, Креонтов син, покушава да због 
тога убије оца, не успевши у томе убија себе, а његова 
мајка Еуридика, због тога такође почини самоубиство. 
Креонт, који се тврдоглаво држао закона, остаје ојађен 
и усамљен. Закључак је да су богови казнили сујетног 
(побивши му породицу*), али и да се из те казне, ипак, 
може извући мудрост (што је веома слабо оправдање). И 

* Сличан рад „емоционалне интелигенције“ видимо и код Еурипидове 
Медеје.
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овде је Софокле оставио ствари нејасним јер и сам није 
заузео став. Борба идеја је таква – оне се боре насмрт, 
али идеје немају свој живот већ поседују животе људи 
који их поштују и слушају. Тако су људи жртве (ратова) 
идеја, али је то у Софокловом случају нејасно јер је он 
одлучио да буде неопредељен и да не каже о чему се за-
иста ради. Колебање богова (у причи) чије је законе Кре-
онт проводио јесте покушај да се ублажи али и оправда 
„неминовност врховне воље“. Врховна воља, закон, ло-
гос, бива очувана у овој представи, али су међуљудски 
односи и животи уништени, што јесте трагедија. Богови 
(идеје тј. шкорпиони из басне) не могу против своје при-
роде, макар се претварали да им је жао због тога. Шта 
остаје нама, људима, него да трпимо то зло? Је ли у томе 
трагедија? Они који су рекли „не“ настрадали су али то 
је за њих излаз, но колебање код Софокла преноси се на 
његове ликове, па и Антигона почиње да се колеба и да, 
као, ублажава свој став. Софокле није умео да каже – Не! 
Код Софокла једино судбина, тј. сценарио, то може.

Оно што је код других бат тешких корака богова, суд-
бине (логике) и самодржаца, код Еурипида је разиграност 
људске психе, која је садржајно слична Есхиловим и Со-
фокловим драмама, али сада је доживљај поунутарњен, 
што дозвољава појаву увида и личног, критичког става 
који заподева борбу с „правилима“, али та борба није 
нужно оспољена те драму премешта и унутар личности. 
Еурипид је филозофски био испред али и иза свог вре-
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мена, јер је његов лични, песнички увид надмашио саму 
форму у оквиру које се појављивао. Као да главна тема 
код њега и није била баш толико „главна“. Медеја, осим 
што је од стране Еурипида искоришћена да критикује 
систем којег је жртва, такође бива и трагична жртва соп-
ствене глупости (тј. емоционалне интелигенције)!

„Машина која приповеда“ није једини (могући) из-
вор и месо приче. Песник располаже сечивом којим 
може ту машину дубоко да рани, да је пусти да крвари и 
да је на крају дотуче. Иако је све ствар перцепције такође 
је и ствар увида, што је одлучујућа разлика и допуна, 
која недостаје логичком приступу каквом је разум нуж-
но склон*.

* Јер разум = логика.
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НЕУРОМАНСЕР (научна фантастика)

У свом Неуромансеру*, Вилијем Гибсон као основни 
покретач радње користи машину (deck – прено-

сиву компјутерску платформу) с којом се главни јунак 
сједињује и тако сједињен урања у киберсвет. Све је обо-
јено снажном органском емоцијом и изазива носталгич-
но узбуђење које јесте лепота живота (пријатно осећање). 
Мотивација главног лика је урањање/уживљавање у свет 
који сâм себе ствара (виртуелни**, стварни свет створен 
људским/машинским обликовањем). Гибсон је радњу 
свео на апсурд: главни лик Кејс, који је страствени „ха-
кер“ и „једно“ са киберсветом (за казну, због поткрадања 
послодавца) бива физички онеспособљен да и даље буде 

* Неуроманс(т)ија се може грубо превести као „нервна чаролија“ или 
„неурочаролија“. Израз је новоговор и подсећа на некромансију, што 
је чаролија којом се манипулише умрлима. Неуроманс(т)ер је, дакле, 
чаробњак који користи нервни систем као средство манипулације – у 
случају Гибсоновог неуромансера, то су компјутерски виртуелни системи 
у споју с нервним системом човека, тј. читав „виртуелни“ свет.. Виртуелни 
свет, пак, јесте исто што и стварност јер је производ „делатне“ стварности 
а не пука маштарија.

** Виртуелно уистину значи стварно.
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једно с машином те роман, тако, бива потрага за понов-
ним сједињењем – за интерфејсом* с кибернетски дефи-
нисаним „светом“ који је поље деловања, живота.

Носталгија, чежња за лепотом (као домом), лепота 
сама (угодно, забавно, интензивно осећање), основни 
је утисак/покретач не само Неуромансера, већ у доброј 
мери и читаве задужбине научне фантастике. Једна гра-
на НФ више је као реклама за технолошке новотарије 
које обећавају уживање у благостању и изобиљу, док је 
друга грана, много озбиљнија, критички настројена и 
покушава да опише разарање које се дешава док се стре-
ми „побољшању“. Лепо и ружно, истовремено и нерас-
кидиво постоје, али нешто спречава човека да види или 
жели ову ружну, непријатну, тамну страну живота. То 
обећање машине да ће „бити боље“ истовремено је цензу-
ра стварно постојећег – лошег. Слепило, одбојност пре-
ма непријатном, заправо је рад „глупости“. У мањим ко-
личинама, неприметно, миц по миц, глупост осваја наше 
навике и ми радимо против сопствене интелигенције 
постављајући осећање угодног као циљ. Али, остварење 
тог циља захтева мукотрпни рад, непријатно жртвовање, 
себе и других, и тако даље. Оно „лепо“ титра пред очима 
Сизифа. И покреће га. Ово покретање, анимација, суш-
тина је дејства машине.

* Интерфејс = прикључак, заправо референтни систем.
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Неуромансер (научна фантастика)

Претпоставка радње или хипотеза*, истовремено је 
рад, јер рад производи свет. Онај који производи свет 
влада светом (што годи). Уколико га не производи, свет 
је непријатељско, неугодно, декадентно, туђе постојање 
(које треба мењати). Али, то је оно што нас покреће...

Још је Зенон показао да је производња тачака 
производња кретања. Претпоставка да постоје две тач-
ке, А и Б (заправо разликовање, диференцијација), и да 
између њих постоји растојање које се може прећи (по-
трошити**) у времену, управо јесте кретање. Између две 
тачке постоји разлика у потенцијалу*** (где у Зеноновом 
простом случају положај, координата представља са-
свим апстрактну разлику) – хипотеза означава и зачиње 
управо то. Она је покретач, две тачке су „наизменична 
струја“ коју је тек у 19. веку одговарајуће прагматично 
дефинисао Никола Тесла, како би се могла реално при-
менити у производњи стварности. Координате у елек-
тричном систему изражене су електро-магнетном си-
лом. И тако даље.

Сваки човек производи представу (претпоставку) о 
свету, и те представе ступају у међусобни однос. Тај однос 
је увек сукоб, иако се често лажно представља као жеља за 
сарадњом и складом (нпр. људско друштво).**** Међутим, 

* Хипотеза = претпоставка.

**  Конзумирати

*** У ствари, то да постоји разлика јесте аксиом, арбитрарна одлука.

****Апропо овога, (неолиберална) идеја мултикултурализма је већ са свим 
поражена. Друга ствар је питање смене генерација и (не)преношења 
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та сарадња је увек усмерена ка потрошњи (прождирању). 
Питање је времена када ће се претпостављена складна 
егзистенција различитих представа (култура, обичаја, 
религија, идеологија) испољити као борба на живот и 
смрт. У стварности, културе могу бити разорене другим 
културама, могу бити конзервисане и као такве опстати 
на дужи период, могу се помешати с другим културама 
и нарочито техничким новотаријама и „еволуирати“, од-
носно постати нова култура. У било којем случају, „кул-
тура“ ће покушати да опстане и, ако је могуће, нарасте, 
али ће се увек одупирати нестанку, па макар и по цену 
сажимања или пак – преименовања.

Чему све то? На то питање може и не може да се од-
говори. Уколико се оспори нужност да се производи 
свет, оспорава се сâм живот. А некима је то једноставно 
немогуће. Ту је главни проблем. У анализи мита (скаске) 
о машини, мора се имати у виду да ће коначни одговор 
на то због чега волимо машину бити оспорен управо од 
оних који воле машину. Јер, једино прича (за коју је Зе-
нон показао да је апорија) пружа мотивацију за живот.

искуства на нове нараштаје, чиме би се избегло „понављање историје“. 
Тако нешто се не дешава! У роману Град Клифорд Сајмак је дао пример 
мравињака. Мутант Џо је мравињак загревао током зиме и тако спречио да 
мрави, падом у зимски сан, забораве своје претходно искуство. Мрави су, 
након тога, извели сопствену индустријску револуцију и узнапредовали 
толико да су читаву планету прекрили својим мравињаком-градом, а 
људи су се затворили у херметични град Женеву где су се препуштали 
бескрајно дугим сновима по сопственом избору, док су их роботи 
одржавали, неузнемирене, у таквом стању..
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Неуромансер (научна фантастика)

Откуд потреба да се објасни шта је то живот, шта је 
„угодни“ живот, шта је патња... шта је машина (јер ма-
шина је свеприсутна у људском животу)? Непостојаност 
угодног, а затим и највећма непостојање угодног, које 
надаље постоји само као могућност или претпостав-
ка, нада, идеја која нас покреће (привлачи) од себе пре-
ма – њој*. То је рад који производи живот, видљив је као 
историја постојања (углавном патња: рат, болест, глад), 
а смисао је увек нешто неухватљиво, мистериозно, које 
изазива и утиче (афицира). Мистериозно је оно што 
не разумемо, и то неразумевање јесте услов постојања. 
Незнање јесте услов живота.**

Као подршка овој последњој тврдњи, треба имати 
у виду да једно питање захтева многе одговоре. Због 
чињенице да постоји безброј фасета, безброј тачака 
гледишта, безброј различитих контекста, потребно је 
одговором обухватити што више садржаја како би се 
задовољила потреба да се стално проверава тачност од-
говора. Ово проверавање је последица потребе да се буде 
сигуран, безбедан, чиме се живот осигурава (незнањем) 
од знања и неминовног закључка да је живот заправо 
лоша ствар.

Овај одељак започео сам тврдњом да сваки чо-
век производи представу. Међутим, током претходног 

* Сама та идеја, њена доминација, производи угодно осећање (виртуел-
на стварност).

** Док је, уистину, смисао само протокол, наређење, без којег „роб“ 
дрежди „без смисла“.
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излагања, јавља се и то да представа или представе за-
право производе човека. Та испреплетаност неспојивог 
тера нас да цензуришемо и да се определимо за једно 
виђење (култура), пошто је оно друго виђење „наопако“ 
или просто „непрактично“. Највећа је грешка пристати 
на то. Није тачно да су људи власници идеја, пре ће бити 
да идеје/представе делују на нас више него што ми њих 
производимо. Оне нам се улагују тиме да су као бајаги 
у нашој власти, да ми њих поседујемо и та превара од 
нас чини будале које уображавају да владају светом или 
макар својом судбином. Људи су, наиме, извежбани, 
условљени да наступају с таквих уображених позиција 
и тиме постају несвесни истинског стања ствари. Тако, 
представе производе људе и истовремено их троше, хра-
не се њима и опстају тамо где људи (за њих и уместо њих) 
живе и умиру. Неретко, људи тврде да су спремни да по-
ложе живот за „своје“ идеале. То је уистину тако! Идеје 
захтевају верност и та „верност“ (лојалност) је присутна 
у свим државним установама, од породице до нације, не-
потребно је набрајати све облике оваквог брака.

У друштвеној пракси, смисао људског постојања увек 
је погрешно адресиран. Стварност општег благостања 
јесте сурова експлоатација. Статистичким методом 
занемарују се жртве – успех не броји мртве! Цензура не 
дозвољава „непријатне“, узнемирујуће истине. Живот 
мора да буде леп и забаван. На тај начин, обезбеђују се 
идеје да не буду од људи одбачене. Глупи људи – колевке 
богова.
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МИТ О (ИНТЕЛИГЕНТНОЈ) МАШИНИ – БОРБА 
ЗА „ПРОСВЕТЉЕЊЕ“

Нисам блесав да бројим звезде, бројим 
знаке и линије...
Бајага и инструктори, 442 до Београда

Буда је на основу увида закључио да је живот патња. 
Живот сâм, у суштини, пати за собом. Жеља за живо-

том патња је за животом. Тако је ова „мала“ забуна узрок 
велике патње која је de facto – драма. Она је описана у мно-
гим делима и опстаје вековима а да мало ко успе да је про-
зре (у том раду и јесте драма). Ради и кад човек не разуме 
како. Заправо, не разумети јесте поента живота уколико 
се очекује да живот буде подношљив. Имати све унапред 
израчунато – тако компјутери играју шах: „чиста“ маши-
на: Без игре! Отуд и мит о интелигентној машини, тзв. 
Вештачкој интелигенцији. Вештачка инте лигенција би 
требало да живот учини бескрајно сврси сходним, оправ-
даним, безбрижним, али истовремено требало би да неко 
управља том „интелигенцијом“ као да је она наша соп-
ствена. Што би је неминовно претворило у машину...*

* Страх од интелигентне машине подједнако је јак као и изазов да се 
„створи“ интелигентна ствар. Проблем је у томе што се човек, „ствар 
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Сведоци смо огромне рекламне кампање којом се ВИ 
(вештачка интелигенција, енгл. AI) велича и нуди као 
спасилац за многе практичне проблеме. Све што савре-
мена технологија ради јесте усложњавање база података 
и протокола комуникације и то се на мистички (рекла-
мократски) начин представља као „интелигенција“ (од-
лично се продаје). Није то интелигенција, интелигенција 
је видети то какво јесте – увид. Ако је машина мисао, 
како може мисао да мисли? Тај квантни скок квантитета 
у квалитет могућ је једино у области глупости, заблуде и 
самообмане. Но, свеједно, људи ће то куповати и „конзу-
мирати“. Иако, заправо, мит конзумира њих (Уроборос, 
Молох). То је рекламократија.

Проста аналогија илуструје шта се заправо деша-
ва. Технологија, процес који своје биће остварује као 
трајање промене, опстаје тако што се људи жртвују у 
ту „сврху“. Људи су „овладали“ планетом, читаву су 
је довели у функцију свог постојања, али сами уми-
ру. Остаје „цивилизација“, која траје хиљадама година, 
она је та која опстаје. Технологија као политички си-
стем, као религијски систем, као наука, као социологија, 
антропологија, култура, итд. Слично видимо ако посма-
трамо бактеријски супер-систем, пошто бактерије у мно-

која мисли“, плаши да ће и сам постати интелигентан те стога измаћи 
контроли (постати непредвидљив). Апсурдан је, такође, и страх да ће га 
неко други „мислити“. Тај „неко други“, идеја која влада, већ га је одавно 
осмислила – само, то не треба знати јер би тако читав живот, заправо 
идеја живота, „пропао“. Лепа, угодна помисао да смо интелигентни израз 
је крајње глупости и нарцизма.
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Мит о (интелигентној) машини – борба за „просветљење“

го већем броју од људи, а и неупоредиво дуже, такође 
владају планетом. Живот бактерије траје 20-40 минута. 
Оне, међутим, размењују информацију (идеје), и без об-
зира на њихову животну кратковечност, информација 
глобално опстаје.

Информација, прича, размена, јесте оно што чини 
систем („цивилизацију“). Људи умиру, али цивилизација 
траје. Њихов начин живота, њихов – сан. При томе, макар 
за људе, (углавном површно) сагледавање ове представе 
производи осећање задовољства. Човек је условљен да 
прихвати овакво стање као успех, и тај условни рефлекс 
награђује га – угодним осећањем (преживљавања). Све 
се своди на то. Који год аспект технолошког, историјског, 
религијског, културног „успеха“ да се оствари, човек ће 
бити „адекватно“ награђен угодним осећањем: поноса, 
самозадовољства, величине, остварености, итд.* Ово 
апсолутно ропско жртвовање, његови разлози и раз-
умна оправдања, постоји као Вештачка Интелигенција 
која својим лажним увидом „награђује“ жртву осећањем 
самобитности. „Цивилизација“, реч, а све су речи оки-
дачи одређене реакције, у недостатку сумњичавости, тј. 
у незнању, пушта у рад процес, осећање поноса и (само)
задовољства, итд. А знамо да цивилизација почиње на-
силним утеривањем људи у градове, стварањем каста и 
робова.

* Угодно осећање обезоружава, пасивизује, умор је пријатан јер обећава 
одмор.
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Шта је то што „интелигентна“ машина „дарује“ чо-
веку? Мученички прижељкивану извесност, неоспо риво 
оптималне одлуке у било каквој ситуацији, замену за, ина-
че (факат), у људи недостајућу интелигенцију, које је не-
достатности историја препуна, али и, можда најважније 
– одмор од рада „који га је створио“. Производњу веш-
тачког човека који ће бити по дефиницији срећан (јер 
срећа се одавно продала као „сврха“ постојања). Ако је 
човек заиста толико глуп да не може да схвати шта се де-
шава онда је то вероватно праведни исход. Нека машина 
потпуно замени човека! Но, и ову изјаву треба ставити 
под сумњу: наиме, машина (мисао) је одавно замени-
ла човека. Читава акција, као уосталом и све акције тог 
типа, има само једно за циљ – да човек уместо што мисли 
не почне да промишља. Сам процес остварења „бољег“ 
јесте власт представе над човеком. Читав тај механизам 
(машина) јесте остварење машине, машина сама. Није 
машина та коју треба унапредити, већ човек. Ово звучи 
толико цинично да се човек уплаши и саме помисли да је 
тако (што је, дакако, у функцији „непромишљања“).

Дакле, због чега човек воли машину? Да ли је та 
„љубав“ према машини урођена човеку или просто ма-
шина производи то осећање у човека, обезбедивши тако 
себе од непоправљивог квара (спознаје)? „Бог који зрачи 
љубав“!
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Шта уопште значи покрет, шта га чини, како ради, 
чему води?*

Покрет је оно што присваја (око хоће да гледа, ухо 
да слуша), рецимо: покрет „складног“ женског тела 
присваја „душу“ мушкарца. На који начин и зарад чега 
се то догађа?

Једноставно или сложено, „усклађено“ кретање, 
присваја пажњу, као нека добро осмишљена и убедљива 
логика (геометрија, математика, физика), и човек не 
може да се одупре и не потпадне под утицај (власт, 
афекцију, инфекцију).

Слично чини и музика, уметничка или каква друга 
слика или низ слика, политички говор, комбинаторика 
игре, прича, укусно јело, призор, спортско или војничко 

* По дефиницији, кретање јесте разликовање: чула раде по поче-
лу разликовања. Уобичајена представа о (механичком) кретању дале-
ко је од ове дефиниције, јер представља игру чулности, која, наравно, 
тежи бескрају (јер јесте производња бескраја). Тако незнање производи 
незнање (себе) и никада се неће „опаметити“.
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надметање, и тако у бескрај. Свако дешавање, уколико 
следи одређена правила, има моћ да зароби пажњу.

Која су то правила? Због чега правила?
Одмах је уочљиво да ритам дешавања, промене 

и догађања „новог“ или поновљеног момента, имају 
значајну улогу. У којој мери је ритам нешто материјално, 
објективно, одлучујуће? Практично, делатно, ритам – 
обузима, носи. Ритам нас тера да се „уклопимо“. Све 
што радимо – радимо одређеним ритмом. Уколико ис-
паднемо из ритма, читава ствар се распада, губе се сми-
сао, усређеност, усклађеност. Ритмичко дешавање нам 
даје времена да на тренутак обухватимо хоризонт нашег 
постојања. Ми непрекидно изнова то радимо, то је наш 
начин постојања.

Оно што је афекција, утицај, нагон који нас тера да 
и даље, непрекидно – гледамо, осећамо, живимо, волимо 
– то је љубав, идеја бескрајне афекције! То се продаје као 
највиша вредност!

Пошто смо већ потпали под ритам живота, наш 
главни задатак постаје – трајање, истрајавање, те ма-
штање: љубав за живот, бескрајни живот! Ми хоћемо 
да се то непрекидно дешава и чинимо све да тако буде. 
Прва (следећа) ствар која се дешава, када гледамо или 
живимо, јесте да покушавамо да заведемо ред, поредак, 
да исцртамо мапу, план, да „разјаснимо“, да створимо 
препознатљиве одреднице између којих се одвија наше 
кретање, наш живот. Хоћемо да успоставимо референт-
не тачке живота – породицу, посао, дом, занимање, за-
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баву, дневне активности – све оно што одржава живот, 
склад животних циклуса, бескрајно кружно понављање 
једног те истог, познатог и уравнотеженог, и пре свега 
довољно једноставног, а по могућству – угодног.

Оно што обезбеђује трајање, успоставља га (тј. само 
себе) као главно дешавање – сâм процес организовања, 
именовања, расподеле – при чему процес односно по-
крет игра улогу апсолутне, непроменљиве форме. Ап-
сурдно, али покрет јесте захтев за непроменљивошћу! 
Овај покрет, будући да је кружни (синусоидни), одређен 
временским интервалима, јер је наша пажња ограничена 
– одвија се ритмички: од почетка до краја, од почетка до 
краја, од почетка до краја.

Такође, оно што је битно за процес уређивања, 
јесте коначна, апсолутна цензура (убиство) свега оног 
што се одбацује као непотребно или неподобно. Ово 
разликовање доброг и лошег по нашу „ствар“ јесте углав-
ном прећуткивана, мада понекад, у тренуцима панике, и 
веома гласна пропагандна делатност.

И, мада ће многи рећи (као када играмо видео-
-игру па говоримо себи: Још само један потез па онда 
на спавање!) да их вуче оно „ново“ и „неочекивано“, 
као извлачење лутрије, заправо обећање новог које се, у 
већини случајева, испоставља као обична реприза „ста-
рог“ (али сигурног). У ствари, истинито речено, хоћемо 
да одржимо угодно осећање које (нама) тренутно влада.
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КАРАКТЕР И СРЕЋА

Карактер* (лик) контролише, буди и успављује, усме-
рава енергије. Изградња карактера у игри, на при-

мер. Као и у животу.
Живот опажа себе, идеализује-цензурише себе, 

прецењује и претпоставља свему другом – самоважност, 
себичност. Сажаљева себе, брине се о себи, итд.

Разлике међу идејама су њихове координате. Све 
разлике спадају у категорију бесконачног броја. Због 
овога су све идеје међусобно у рату – то је питање 
препознавања и разликовања. То је загледаност у себе, 
препознавање себе. Ово „себе“ је референтни систем у 
којем се остварује „слобода“, кретање, анимација идеје. 
А оно што није препознато као своје, мора да се победи 
(занемари-цензурише, одстрани или присвоји) на овај 
или онај начин.**

* Својствена ознака, отисак на души, од Гр. кхарак – зашиљени штапић 
који се користио за писање.

** – Како рибе живе у мору? – Исто као и људи, велике  једу мале. (Вилијaм 
Шекспир, Перикле).
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Наравно, у изградњи лика (карактера) полази се од 
аксиоматског система доминантних параметара. У рол-
плеј играма, то су најчешће: снага, издржљивост, спрет-
ност, мудрост, интелигенција, срећа, харизма. Често се 
додају и друге особине, склоности, образовање, вешти-
не, специјализација, али њихов број не сме да буде пре-
велики, јер је енергија којом лик располаже ограничена 
и не може се ефективно распоредити на сваку од ових 
ставки. Пролажењем кроз одређене ситуације, задатке 
(quests), лик стиче искуство (енергију) којим унапређује 
своје особине и тако стасава и јача.

Спиноза је сматрао да човек треба да тежи усавр-
шавању, али филозофско, егзистенцијално усавршавање 
није исто што и професионално усавршавање и често ова 
два смера долазе у сукоб. У играма и цивилизацијској 
стварности, бити мудрац нема скоро никакву улогу јер 
су задати параметри игре дефинисани мотивацијом која 
усмерава лик према одређеном циљу или остварењу који 
може да нема баш никакве везе с мудрошћу и изградњом 
личности. Лик и личност се разликују управо по овоме: 
личност има само један циљ – сакупљање знања, док лик 
има сасвим другачији – употребљивост (делотворност) у 
аксиоматском (самовољном) систему (свету – животу).*

Као што рекосмо, љубав је идеја бескрајне афекције. 
А бескрајно афицирање (остваривање утицаја) јесте 

* У ретким примерима код видео-игара, мудрост заправо игра значајну 
улогу јер скраћује време неопходно да се нешто научи односно убрзава 
прикупљање искуства.
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разликовање као почело. То почело увек производи нешто 
друго, „ново“ што афицира (нуди „још“), а то је само пре-
именовано „различито-исто“. Разликовање је исто што и 
кретање, према томе, љубав јесте потреба за кретањем, 
које се у временској пројекцији јавља као „напредовање“ 
или барем „путовање“ (често – остајање на истом, тј. рад 
на томе да се ништа не промени). Усавршавање не мора 
да буде стварно побољшање, довољно је да се промена 
прихвати као стварност, а онда ћемо лако лагати себе да 
смо све бољи и бољи, да смо данас паметнији него јуче. 
То је самозадовољство без критеријума.

Машина (лик) која беспрекорно ради мора да је 
срећна! Можда је ово предрасуда, али власник ма-
шине, који машину опслужује и одржава, мора да је 
срећан (или барем није несрећан) када машина бес-
прекорно ради и не квари се, јер квар ремети рад ма-
шине и рад њеног власника (он се жртвује како би ма-
шина радила). Шта је узрок срећи? „Беспрекорни рад“ 
– предвидљивост то јест самопотврда-самоважност. Ова 
„предвидљивост“ се материјализује (лучи се ендорфин)* 
као задовољство због тога што је „све како треба да буде“ 
(неопходност „објашњења“!). То је сасвим сигурно по-
следица (ропског) условљавања, где је окидач реакције 
(осећања среће) „успешно“ обављени посао.** Но, постоје 

* Јер то је ипак „условни рефлекс“.

** Самозадовољство ради слично као каденца у поп-музици, када дође до 
краја она поново креће испочетка. Ово је разлог због којег је наша пажња 
„ограничена“, функционални систем мора да буде малих димензија иначе 
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догађаји који су непредвиђени па ипак доносе разлог 
срећи – лутрија, неочекивани добитак (као додатак, у 
прилог постојећем стању). У животу, као и у играма, не-
очекивани обрт који „унапређује“ јесте узрок радости. 
Али, неочекивано може донети и несрећу – на то треба 
бити спреман. Бити спреман за невољу је опет – срећа*. 
Читав систем тежи томе да се одржи и одржање је не-
миновно пројектовање – то јесте „свест“. Уколико ма-
шина нема програм, препуштена је случајностима које 
могу и да је униште. Машина јесте продужетак човекове 
свести и она у њој поприма особине власника и постаје 
његова материјализована особина. Читав свет може по-
стати нечија екстензија, поље деловања и власништво. 
Ту долази до опасног лудила јер многи „пројектанти“ не 
умеју да себи поставе границе нити да се, сходно томе, 
брину о другима (као деловима машине или просто као 
потрошном гориву). То је природно, није неприродно 
– људи су смислили разне облике друштва у којима се 
овакво природно стање прикрива и лажно представља 
као непожељно. У јавној свести долази до прикривања 
машинских протокола, до цензуре. То, краткороч-
но, обезбеђује срећу, а дугорочно обећава „реформе“, 
„побољшања“. Срећна друштва су она која воле да лажу 
себе јер је производ лажи управо – срећа. Слојевитост 
светске машине је таква да скоро нико не може да прозре 

би се наша пажња превише расула и изгубила би конкретни „свршетак“ 
тј. „циљ“ тј. „оргазам“.

* Купите наш ракетни противракетни систем!
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и сагледа шта се заправо одиграва.* Жижа људске пажње 
је ограничена, и на који начин се одржава као таква, већ 
је претходно објашњено.

Срећа је само један од Мегафина који се „под ра-
зумевају“ као нешто конкретно и до краја схва ћено – али 
срећа, заиста, ни случајно није то. Одговора на питање 
шта је то срећа има много: добро здравље, здрава деца, 
задовољене основне потребе, уживање... Срећа је ма-
шина која неометано ради. Још само кад би то могло да 
траје бесконачно дуго. Отуд се бајке завршавају управо 
таквим закључком. Срећни крај је „функционални си-
стем“. Чиста инерција!

Снови су претварање сваке помисли у догађај

Очекујемо да снови донесу узбуђење, уображавамо 
да је сан генератор занимљивих авантура. Али шта се за-
иста дешава кад сањамо? Дешава се проста манипулација 
асоцијацијама и спекулацијама које се као слике и по-
мисли међусобно гурају и лактају покушавајући да 
импровизују систем-причу која је истовремено и сред-
ство и циљ – обећање радости, радост сама. Тај ниво 
узбуђења који називамо нада јесте радост живота. 
Лутрија: хоћемо изненадну срећу! Игре, као симулације 

* Они који то могу су већином они који су то осетили на својој кожи, а 
тада је већ касно јер падају у заборав.
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живота, уколико немају тај „лутријски“ елемент – изне-
надни и често гарантовани добитак – нису занимљиве.

Али, због чега се снови очекују или доживљавају као 
„догађаји“? У причама и митовима, снови се користе као 
објашњење наилазећих догађаја, играју улогу пророчан-
ства – очигледно, у недостатку бољег разумевања ствар-
ности – придаје им се важност божанственог тумача. 
Снови на изглед имају причу, али тој причи је потребно 
одговарајуће тумачење како би се учврстила као таква, 
као некакав програм или план догађаја који ће се неиз-
бежно десити. Иако, сами по себи, могу да оставе дубок 
утисак на сневача, углавном остају у сфери мистич-
ног (незналачког) јер није јасно како то ради. Отуд су 
тумачења снова заправо формални исказ одређене на-
мере при чему се сан узима (и при том насилно обликује) 
као потврда исправности те намере. Декарт је, у време 
када је имао проблем с идејом „сумње“ односно са забра-
ном сумњања наметнутом од цркве, сањао да му Бог го-
вори како слободно може да сумња јер је предодређен да 
то чини. То је био преломни тренутак за њега, заправо, 
он је већ био донео одлуку да ће све ставити под сумњу 
како би пронашао исправни метод установљавања ис-
тине (већ је имао метод само га је требало „одобрити“). 
Та његова „сумња“, заправо анализа, била је забрањена и 
његово решење из снова било је баш богомдано – сам Бог 
му је рекао да тако треба! И Александар Велики је имао 
снове пред одлучујуће битке, требало је само протума-
чити их „правилно“ чиме је себи обезбедио „одобрење“ 
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да јурне напред – а јуриш је ионако била његова права 
природа.

Све у свему, снови су богомдани, кад већ сами нема-
мо своју причу.
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МАШИНА-ЉУДОЖДЕР

Форма је конзумирана, потрошена енергија, она је 
„мртва“ док је енергија „жива“. Отуд су ствари 

„мртве“, нешто им недостаје, нешто (унутрашње) што би 
их анимирало, покренуло –  покренуло тако да оне за-
увек буду то што „јесу“, при чему је „то што јесу“ увек 
нешто чему се тежи јер оне то, заправо – „нису“. Дакле, 
ствари би „требало да буду“ то што јесу али (иако) нису.*

Ово „требало би“ је основни мотор друштва или 
пак појединаца, који се „усавршавају“, „напредују“, 
остварују освајајући трајање које замењује форму. 
Тако је форма, пре него што је потрошена истовреме-
но и сама потрошња – потрошачко друштво је управо 
то – самотрошећа енергија**. Овде је сама идеја стварања 

* Ствари су само привидно „мртве“ тј. привидно „постоје“. Оне су 
непостојане, мењају се, али због наше калибрације и толеранције, 
„довољно дуго“ су непроменљиве и као такве употребљиве, да се њихова 
унутрашња динамика у стварном животу занемарује.

** Ен+ерг(ија) = делатна, радна сила.
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„продала“ себе као силу*, а стварање претворила у „про-
цес“, след, низ операција или протокола које треба да до-
веду до циља, а тај циљ је у пракси управо сам процес 
(еволуција), итд. Не производе се сијалице које ће вечно 
трајати, већ с предвидљивим, строго контролисаним ве-
ком трајања, што је „добро“ јер се тако одржава идеја да 
„свако мора да ради како би заслужио да живи“ односно 
да радници имају шта да раде. То што је цела ствар бес-
мислена, никога се не дотиче, јер главна струја је толико 
јака да никоме не пада на памет да с ње сјаше јербо такав 
пад не би преживео.

Лепота обећава дешавање (покретање, анимацију), 
дешавање обећава причу, прича обећава оргазам, ор-
газам је вечни живот! Фасцинација спектакуларним 
догађајима, често разарајућим, толика је да нас спреча-
ва да побегнемо од опасности, или да помогнемо оним 
у невољи, више волимо да гледамо и да смо збланути, 
паралисани и беспомоћно срећни него да се покренемо 
и смислено супротставимо. Ово важи за природна као и 
друштвена догађања.

Волимо машине и претварамо се да оне воле нас. Због 
чега је потребна та лаж? Машина захтева да је волимо и 
да би то радило, треба да се претварамо да се слажемо с 
тим. То је улога разума, да нас опије, успава, онеспособи 

* Сила, по дефиницији, не следи протокол те је претварање дејства 
силе у „процес“ или „радњу“ заправо реклама за машину. Сила, тј. знање, 
делује тренутно, без обзира на време и простор, али то једино задовољава 
мудраце који ионако желе да се издвоје из овог света-процеса.
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за одбрану. Машина захтева љубав јер ми смо јој храна. 
Читав концепт верности заснован је на томе – на кани-
бализму, на жртвовању. Жртвујемо се за „своју“ идеју 
и због тога смо поносни! Осећање поноса је срећа, тако 
смо условљени.

Симболизам канибализма је свеприсутан. Постоји 
већи број симбола који отворено или прикривено говоре 
о „прождирању“. Најјаснији је симбол Уробороса, змије 
која гута свој реп (као укруг). Божанства захтевају жртву 
(храну). У митовима, чудовишта прождиру девице (мит 
о Персеју и Андромеди). Андромеда је била ћерка ети-
опског краља Кефеја, и пошто се њена мајка, Касиопеја, 
хвалила да је лепша од нереида, Посејдон пошаље мор-
ско чудовиште (кита) да уништи Етиопију. Једна идеја 
„мрзи“ другу идеју и хоће да је прождере. Сваки покушај 
вредновања, поређења, јесте заправо претња. Спортска 
такмичења су испирање мозга (условљавање рефлекса) 
да се призна превласт „најбољем“. Тако Андромеда мора 
да буде жртвована како би морско чудовиште утолило 
глад (одржало нереиде у игри). Ту се, међутим, задесио 
Персеј који је након убиства Горгоне Медузе (разума*) 
кренуо кући и тако (помоћу летећих сандала) набасао 
на Етиопију (!). Искористио је Хадов шлем који га је чи-
нио невидљивим и убио кита, заљубио се у Андромеду 
и оженио се њом. Овде љубав ступа на сцену и замењује 
мржњу (прехрањивање). Љубав је идеал који заправо  

* Јер је збланутост представом „логичка“ смрт.
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негира канибализам као да га је могуће уништити. Љубав, 
као идеја бескрајне афекције (исхрањивања на начин 
жртвовања) уопште није победа над канибализмом. Она 
је само лукави пристанак на међусобно прождирање, 
савршена реклама, потпуно супротна стварности пред-
ставе јер је истовремено и цензура. У том смислу, види-
мо како на изглед различити симболи заправо раде исту 
ствар.

Осим Уробороса, имамо сличне симболе: јин и јанг 
(који је безлични мушко-женски сплет), Лаокоон (који 
говори о патњи), Мајка и дете = Изида и Хорус = Девица 
Марија и Исус, где је размена материје представљена као 
једносмерна иако је заправо двосмерна – мајка и дете 
хране-прождиру једно друго.*

Машина мора да се одржава и човек је у функцији 
њеног одржавања. Трик је у томе што „љубав“ за маши-
ну (тј. живот) чини од човека „верника“ и то је механи-
зам који условљава реакцију у облику емоција којима се 
ствара лажни, „задовољни“ човек. Оваква љубав, разме-
на, јесте коначно ропство човека. Невероватан је напор 
уложен да се прода оваква представа, као и успех чита-
вог рекламног пројекта. И невероватна је немоћ човека 
да то схвати и да се одупре.

У миту о Тезеју, син Минојев, Андрогејос, био је ве-
ома успешан на спортским играма у Атини, и слично 

* Сви ови симболи су perpetuum mobile.
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као у миту о Андромеди, љубоморни ривали-спортисти 
(претенденти на престо) га убију, те тако изазову гнев 
моћног критског краља Миноја. Захтевајући задовољење 
због мучког убиства, без нарочите потребе да овде 
разликујемо стварност од мита, договоре се да Атина 
испо ручи по седам младића и девојака сваких седам го-
дина Крићанима (у митској верзији њих би прождерао 
Минотаур, пола човек пола бик). Правда се испољава 
као „размена“ (наравно праведна што је таутолошки ма-
рифетлук, пошто је свака идеја самоправдајућа). Елем, 
Тезеј, који је такође престолонаследник (син атичког 
краља Егеја), добија задатак да убије Минотаура, односно 
заустави размену. Тезеј заузме место једног од младића и 
допутује у Кносос, где се налазио Лавиринт (опет сим-
бол) којег је саградила још једна историјско-митска лич-
ност, Дедал, а у Лавиринту обитава људождер човек-бик.*

Прича има свој ток, али је препуна референци (ре-
цимо Дедал, који је архетип градитеља, занатлије, 
инжењера – заробљеник, заправо у функцији – државе). 
Тезеј добија клупко златног конца од Аријадне (по Деда-
ловом савету) и налог да завеже конац на улазу и пушта 
га за собом као траг којим ће се вратити, а истовремено 
треба да иде право и не скреће ни лево ни десно (чему 
уопште конац?). Тако он пронађе Минотаура и после ве-
лике борбе успе да га убије и одсече му главу. За успешно 

* Лаврис је заправо назив двосекле секире, симбола Минојске државе.
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обављен задатак, као награду добије Аријадне. Тако и у 
овој причи, љубав односи победу.

Пада у очи да се Лавиринтом (који је заправо уређени 
простор) овладава заузимањем одлучног правца (слич-
но као у џунгли код Декарта)*. Овакво преплетање ми-
това је уобичајено, јер су митови уметничка обрада 
егзистенцијалног искуства и користе се изражајним 
сликама пре него линеарном логиком, која је, опет, че-
сто жртва деловања архетипских јунака (тако су митови 
често мозаичке приче). Тезеј се, пре него што је стигао 
у Атину, обрачунао с Прокрустом, који је симбол стати-
стичког (бирократског) метода који „дели правду“.** За-
право, Тезеј се обрачунао с вештачком интелигенцијом, 
и слично је урадио с Лавиринтом. Занемарио је логику 
Лавиринта и ишао право на циљ (по методу Мијамота 
Мусашија, чувеног мачеваоца, који је саветовао својим 
ученицима да се никад не „мачују“ с противницима него 
да се боре с намером да убију).

Питање је хоћемо ли се сложити с чињеницом да је 
Минотаур само анимација Лавиринта те да мит на овај 
(дуплирајући) начин скрива правог противника, или је 
то просто уступак „обичним људима“ који више воле 
цртане филмове од филозофског излагања, пошто им ово 
друго не држи пажњу. С друге стране, није нужно да је 
мит поп-културни производ, па је вероватно да су мито-

* Прво одредиш правац тј. смер, а затим производиш сврху.

** Од свих прича о Тезеју (код Плутарха) једино ове две имају некаквог 
искуственог смисла, а остале су празне маштарије.
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ви, као ризнице знања, додатно и накнадно прилагођени 
„широј“ употреби.*

Шта је било даље? Богиња мудрости Атина саветује 
Тезеја да остави Аријадне и њену сестру Федру, што он 
и чини. Затим, „заборавља“ да црна једра замени белим, 
што узрокује самоубиство његовог оца Егеја, те тако 
Тезеј постаје краљ Атике али и Егејско море добија име. 
Да ли је могуће да је Тезеј био баш толико расејан и због 
тога заборавио да учини тако важну ствар? Или је ово 
просто начин да приповедач избегне директну оптужбу 
да је Тезеј промишљено свргнуо оца и дочепао се власти?

О симболима и митовима се може надугачко рас-
предати. Чињеница јесте да се и једни и други толико 
упрошћавају и истовремено усложњавају анимирањем 
како би свакоме постали „јасни“. Али, пракса показује да 
се на овај начин губи прави смисао приче и да се намер-
но истичу идеје које немају никакву стварност осим оне 
да снажно опсењују неприпремљене умове.

* Чини се прилично јасним да је Бик просто симбол Критске династије 
и да су „разуларени бикови који дивљају Грчком и Пелагонијом“ банде 
критских разбојника, итд.
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Не лези враже, иза израза „кружење материје“ крије 
се идеја „равнотеже“. Кружење материје правда 

шта год да се дешава у природи/друштву. Али то „шта 
год да се дешава“ често се скрива од нашег погледа, из 
више разлога. Или није лепо за гледање, јер је гадно и 
одвратно, није за свачији стомак – другим речима: цен-
зура је активна у сваком тренутку. Погледајмо како ово 
„кружење материје“ изгледа у људском друштву: разли-
ка у имовинском стању између сиромашних и богатих 
је огромна, али је друштво као целина у „равнотежи“. 
И у друштву се одвија „кружење материје“ али, некако, 
већина те „материје“ завршава код неколицине богаташа 
на „врху ланца исхране“.* Значи, изворна неравнотежа 
у „размени“ материје на крају производи уравнотеже-
но друштво. Ово је све нужно тако (неопходно да буде 
тако) због тога да не би дошло до – ентропије (топлот-
не смрти, односно уравниловке) која би уништила тј. 

* Ланац исхране је веома популарна представа-идеја у функцији рек-
ламирања „капитализма“.
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зауставила систем. Машина би престала да ради.* Тако 
ова неправедна размена, иако се непрестано пропагира 
праведна размена (или награђивање према заслугама тј. 
вредности, меритократија или према законима „слобод-
ног“ тржишта односно тржиштем регулисане привреде), 
твори праведно друштво. Сваки појединачни неправед-
ни однос у друштву третира се – појединачно, иде се на 
суд где се води бескрајно много процеса који треба да 
успоставе правду (равнотежу). Нема, заправо, никакве 
равнотеже у људском друштву, а то (у оних који желе 
да виде велику слику) позива на проверу тврдње да је 
„кружење материје у природи“ уравнотежено. Равноте-
жа је, очигледно, динамичка величина, она је рад машине 
(бицикл је у равнотежи кад иде брзо а тетура се кад иде 
полако јер не може да одржи правац због дејства разних 
„слабих“ сила), и потребно је оправдање за такво стање 
ствари. На почетку имамо изјаву (о намери), затим има-
мо процесе, затим имамо неравнотежу и на крају нову 
изјаву која тврди да је неравнотежа неопходна како се 
не би догодила ентропија (тј. равнотежа). Невероватно!

Ова „неуређеност“ тј. ентропија, је „лоша“ ствар 
за систем и она се предупређује тако што се енергија за 

* Други принцип термодинамике описује последице ентропије: Није 
могућ perpetuum mobile друге врсте. Или простије, не може се пренети то-
плота са хладнијег на топлије тело без уложеног рада (али рад је очиглед-
но експлоатација неког). Исти принцип предвиђа да ентропија система 
препуштеног самом себи може само спонтано да расте, систем препуш-
тен сам себи настоји да пређе из стања мање у стање веће неуређености. 
(Уравниловка, неиздиференцираност јесте – неуређеност!)
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Куда кружи материја

рад система обезбеђује споља, отима се из околине или 
из самог система, где је један део система предодређен 
да буде „сировина“, дакле: радничка класа или робови, 
када говоримо о (људској) цивилизацији, мада и бога-
ти су такође робови, само неће да признају. Тако да је 
сама идеја „изолованог система“ заправо условљена 
неизолованошћу од ресурса (perpetuum mobile „друге 
врсте“). Апсурдно али истинито!

Ова лажна и надасве мутна тврдња о „праведно-
сти“, тј. „равнотежи“, постаје доминантна представа 
искључиво на начин грубе силе (којом друштво распо-
лаже). Груба сила није само мотка, она је представа (за-
блуда, обмана) која окупира пажњу, тако што своди све 
замерке до нивоа прихватљивости (сужење пажње, ево-
луциона прилагодљивост). Разум је тај који омогућује да 
се велика представа самопрождирања претвори у мале 
представе-оазе идиличне уравнотежености и (само)
задовољства, среће, као могуће и чак вероватне ис-
ходе. Страх је тај који твори мини-утопије у људским 
главама. Страх од сагледавања истине, да су појединци 
обесмишљени делови једне бесконачно бесмислене и 
претенциозне, и веома насилне – машине.

Страх од непрегледног пространства промишљања. 
То је владавина Доба Разума.
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ШТА ЈЕ МИСАО МАШИНЕ

Представа о природи (тако) постаје представа о ма-
шини која „ради“. Ми волимо машине које раде. Не 

волимо машине које не раде. Због чега? Анимација која 
се одвија у нашим главама (мисли) непрекидно се произ-
води (то је „нагон“) а потреба да се мисли (тај рад) „ос-
мисле“ јесте рекламна машинерија саме машине, њено 
Друго Ја. Представа се „појављује“ (представља) – то је 
исто. Самосвојна ствар – свест о себи. Човек је сувише 
глуп да би ово могао да схвати. Човек као део те маши-
не уопште ни не жели да схвати, иначе би се машина за-
уставила, човек би престао да постоји тј. ради (отишао у 
нирвану, у медитацију) – то је нагон самоодржања. Човек 
који се труди да одржи машинерију – пати. Он неизмер-
но пати. Сав страх и бол од помисли на престанак рада 
машине (смрт) јесте патња. Због чега је онда патња ис-
товетна срећном прегнућу које је „корисни рад“? Патња 
је казна за сваки покушај промишљања, јер би тај зауста-
вио машину. Ова казна изриче се унапред. Тако водоно-
ша добија батине пре него што оде по воду.*

* Због тога је наша усређеност мала, тј. свако ширење свести изгледа 
прилично компликовано јер се експоненционално умножавају референт-
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Ово одбијање да се промишља, наравно, јесте го-
риво за машину. Ми правимо моделе, играчке, на рад-
ном столу, у глави или на екрану, и чинимо све да их 
оживимо – да их осмислимо, да нам причају причу, 
тј. да оправдају то што радимо, то што јесмо. Разумно 
објашњење увек постоји. То је свест о себи – као вред-
ност. То је – самопотврђивање, самооправдање. То је 
вредност. Емоција. Доказ постојања.

не тачке, а да се тако нешто стави под контролу, у смислени систем, људи 
просто немају снаге јер су условљени да себе сагледавају на једном уском, 
конкретном месту, да гледају „од чега се живи“.
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ПЛАТОН И ВОЛОВИ

Код Платона, највише добро јесте Држава. Његова 
држава је организована на кастинском принципу – 

прави шедрван. Једно се прелива у друго и чини саврше-
ну машину (која је сама себи оправдање, сврха, награда). 
Једино што волови морају да окрећу долап како би вода 
ишла узбрдо.

Волови су, наравно, робови, такозвана – радна сна-
га. Ту негде, вреба идеја самопожртвовања, односно 
жртвовања. Систем, по дефиницији, читав свет сматра 
својом сировином, а део те сировине су људи. Они се 
жртвују за опште добро. Жртвовање је постало риту-
ално, е да би постало прихватљиво. Зато се жртвовање 
назива – самопожртвовање. Ова реч је „окидач“ нарочи-
тог осећања – поноса. Осећање је телесно стање, у овом 
случају – претерано „угодно“ телесно стање које чини 
да се „одрекне себе“ у корист одређене „идеје“*. Пошто 
се ми увек осећамо управо онако како се осећамо (како 
се тело осећа), индустрија осећања има најважнију 

* Државе, религије, заједнице, корпорације, екипе, нације итд.
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улогу у људском друштву (тзв. поп-култура). Осећања, 
углавном, надјачавају спознајни моменат у људи, она 
преовлађују. Због тога спознајна активност у људског 
рода тежи – нули! Без тога, људско друштво би (са својом 
подлом поделом дужности) намах пропало.

Сав напор „образовања“ усмерен је ка прилагођавању 
(еволуцији) људске сировине потребама друштвене ма-
шине. Људи се подучавају (образују) како да служе „оп-
штем добру“, што је, наравно, просто и једноставно, са-
мооправдано. Разумно. То је замена за знање, узето је 
име „знање“, али није знање већ условни рефлекс.

Наравно, људи очекују да им машина узврати љубав, 
али, то се ретко дешава. Разочарање је стално присутно, 
а контра томе машина све јаче и јаче производи неопход-
на осећања угодног. Може ли то да иде тако у бескрај?* 
Историја сведочи да не може, мада се тумачењем 
историје скреће ка погрешним закључцима. То је у скло-
пу машине, да лаже. Разлог томе јесте да она без људи не 
може. Тако је и љубав машине према људима реална, али 
– непријатна (људождерска). У том распону: пријатно-
непријатно, дешава се ова необична романса.

Идеја љубави надокнађује оно чега нема, бриге о (по)
жртвованима. Она је нада као и вера, да је све како треба, 
да ће бити – добро. Љубав, нада, вера – рекламократија 

* Заправо, смена генерација је оно што омогућује да се друштво као 
такво одржава. Нове генерације се рађају са свежим заборавом и док се 
оне опасуље, већ су одртавеле и немају снаге да пруже отпор, а нова деца 
су већ пристигла. И тако у бескрај.
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Платон и волови

која паралише способност да се спознаје и поступа пре-
ма спознатом а не према празном обећању тј. оном како 
би „требало да буде“.
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ЗАБЛУДА О СВЕСТИ – КВАНТНО РАЧУНАЊЕ

Свест је садржај идеје ума* – који је пак идеја 
бескрајног садржаја. Бескрајност ума је у могућ-

ности (потенцијалу), бесконачни садржај се не може 
друкчије остварити**, због тога он мора да буде про-
цес остваривања. Када „научници тврде“ да се про-
стор растеже „као жвакаћа гума“, то се мора схватити 
као кретање у свим правцима; не растеже се простор 
праволинијски него као експлозија али истовремено и 
као имплозија. То ремети наше уобичајене представе о 
свемиру или свету, које су примитивне, линеарне и/или 
тродимензионалне, ухваћене у „временску стрелицу“ и 
због тога ово „растезање“ не може правилно да се схва-
ти, него као некаква „жвакаћа гума“. Тако и замишљамо 
свест/ум као складиште познатих представа које су ор-
ганизоване у времену и простору, али потенцијал све-
сти-ума је далеко већи и сличан је калеидоскопу, само 
што у калеидоскопу не постоје никакве координате па 

* Материја.

** Бескрај не може бити конкретан.
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према томе ни – поредак. У сваки пакет организованих 
информација могуће је убацити, силом или милом, још 
информација, које, наравно, мењају и руше установљени 
поредак. Тако је „лепша“ и „прихватљивија“ представа 
о ограниченом, уређеном, фиксираном простору од оне 
о растегљивом простору који се непрестано увећава и 
сходно томе мења, па чак, можда, мења и „универзалну 
константу“.

Проблем је, дакле, у томе што се то растезање света 
одвија по принципу Зенонове апорије, тј. напредовањем 
ка лимесу, као што карфиол „нараста“, али не прелази 
одређене границе. Слично се дешава и с напредовањем 
технологије, конкретно компјутерских система који 
углавном „напредују“ у брзини обраде података, али 
мање у ефикасности – сада је модерно говорити о квант-
ном процесовању података и како се оно представља, 
биће то радикална промена. Али, видећемо. Чини се да 
се квантни процес(ор) замишља као збир могућности 
(могућих исхода) – сви одједном и на истом месту. 
Међутим, то је карактеристика знања, а оно не постоји 
у времену и простору (тј. у експанзији). У акумулацији 
знања не постоји „процес“ – процес се одвија у другој 
зони (у природи).

Код песника интуиција (пакет знања, који није нуж-
но артикулисан) делује овако (то није „процес“): Пес-
ник даје изјаву, која је истовремено и намера, и због 
тога је могуће да се „оствари“ (тј. већ је остварена). 
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Заблуда о свести – квантно рачунање

Остваривање* је стварање читавог универзума на основу 
задатог параметра („космичка константа“) тј. те намере. 
Због тога и само због тога је песничка (ауторска) изјава 
непобитна, „ауторитативна“. Уколико на било који на-
чин песник доведе у сумњу своју тврдњу, изгубиће ау-
торитет (власт односно „поверење“) и његова ће тво-
ревина пропасти. Због тога код великих песника нема 
колебања. Колебање може бити тема поезије али не може 
бити песнички метод. Песник мора да зна да је његова 
тврдња (у улози почетне претпоставке, хипотезе) ис-
товремено и исход. Оно што је важно јесте да песник не 
сме да пише под утицајем било каквог „мотива“ (идеје), 
не сме да „агитује“ и „рекламира“, не сме да „манипули-
ше“, и сл. иначе то неће „радити“. То ће онда бити обична 
апологија, правдање, извињавање, памфлет, химна, са-
мокритика.

Уколико је мотивација „изнад“ квантног израчу-
навања, онда оно служи остварењу (тј. самопотврди) 
те идеје (пројекције) и ничем другом. Нема ту никак-
вог „рачунања исхода“ већ само прилагођавања задатој 
теми (као што се дешава кад сањамо, тј. снажно же-
лимо одређени исход). То је онда просто математич-
ка једначина која је сама себи циљ и потврда, која не 
дозвољава никакво одступање од задатих параметара.

Честа тема је и „сељење свести“, као да је свест заправо 
личност, па се машта о томе да се човек, тј. његова свест, 

* Тј. „чин стварања“.
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пресели у машину (рецимо у компјутерски, кибернетски 
систем, идеално – Трансформер!) и тако ослободи овог 
слабог и недостатног тела. Али, проблем је то „сељење“, 
које заправо није могуће, јер је свест представа-осећање 
сопственог тела. Преселити тело у машину, хм? Уђеш 
у аутомобил и – преселиш се! Проблем је у томе што 
се замишља свест као да је нешто посебно, одвојено-
део нас. Оваква свест је неадекватна идеја и због тога 
има снажно дејство. Никад се не остварује али снажно 
обећава и ми јој се непрекидно враћамо.

Проблем, у ширем смислу, постаје много реалнији, 
јер култура је такође представа, такорећи – свест, па зна-
мо какав се отпор пружа промени свести. Сва инерција 
материје* супротставља се таквој промени, измени, до-
пуни, ширењу или сажимању.** Проблем је практичне 
природе, своди се на доминацију представе над човеком 
(над личности). То је оно што „друштвена свест“ ника-
ко не може да уочи, него увек тражи компромис, као да 

* Тј. материје схваћене/самосвесне као „нешто“, као „ствар“, као 
„систем“.

** Инерција, као својство материје, заправо јесте материја (не њено 
својство) исто као и сила теже, која јесте материја а не њено својство. 
Међутим, „линеарни ум“ не дозвољава да се ове представе сагледавају 
истовремено него се као слажу једна преко друге. Због тога, не јавља нам 
се како ствари заиста јесу: то да је инерција (лењост=отпор) материје 
управо оно што чини кретање материје (разликовање, диференцијацију, 
промену). Материја се „одупире“ просто због тога што она није нешто 
конкретно. Кад имамо посла с материјом заправо имамо посла с почелом 
разликовања, а оно се одупире апсолутном, увиду тј. знању, јер увид 
укида дејство почела.



71

Заблуда о свести – квантно рачунање

је он могућ. Свест није оно што сагледава себе па тако 
постаје „самосвест“ – израз који се користи као заме-
на за личност. Једино знање може да опази свест каква 
јесте, и оно је између осталог и искуство свести. Али, за 
знање, свест је само предмет, који је по својој природи 
хаотичан и непостојан и знање уочава ту, истинску, при-
роду. „Све тече, све се мења“, „Овај свет је ватра која се с 
мером пали и с мером гаси“, „Вода, вода, посвуда“, итд.*

Ако квантно рачунање уводи безброј могућих пра-
вила у игру, онда је такав „систем“ заправо апоријски. 
Јер систем не може бити бесконачан, пошто у себи не 
би имао довољно енергије да настави да „ради“. Њему је 
потребан спољашњи ресурс како би радио. Због тога се 
иницијатива (уплив информације) додељује „случајним“ 
битовима, а они су случајни јер није сваки бит у игри. 
Овај ресурс, наравно, није ништа друго до ли мртваци 
које систем не жели да броји, како би задржао свој бес-
прекорни имиџ успешности.

Но, шта би била конкретна намена, тј. шта је на-
мера квантног рачунања? Потражите по Интернету и 
наћи ћете да је то у већини случајева: разбијање лозин-
ки! Затим, обрада података. Обрада мора података које 
сакупљају научници (нарастајући бескрај)... Због неиз-
мерног мноштва података, непрекидне специјализације 
која спречава стварање „велике слике“ о томе шта се 
дешава, стварања огромног поља свести које се не може 

* Хераклит, Талес+Колриџ.
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читаво сагледати, тражи се начин да се из тог мора изву-
ку потребни састојци, поуздани филтер који би морао да 
буде веома „интуитиван“ и унапред или потенцијално 
„зна“ шта се хоће (ово је већ покушај да научник већ 
једном постане песник). Практични проблем, пошто се 
атоми и атомске честице користе као „меморија“ квант-
ног система, јесте да се избегне утицај на те честице који 
би се догодио при директном мерењу њиховог квантног 
стања. Зато се тражи индиректни начин да се оне опажају. 
Рецимо entanglement, упетљавање, заправо упаривање 
два атома, при чему они увек имају различити спин, па 
се тако посматрањем једног може поуздано знати стање 
другог. Али, овде је у игри одлука, јер посматрач мора 
да арбитрарно одлучи који спин има тај посреднич-
ки атом (јер је он иначе неопазив). Стога је опажање и 
даље субјективно. Дакле, спин једино постоји када је реч 
о паровима. То не може бити наука, већ инжењеринг – 
манипулација, јер таквих парова у природи нема. Наука 
овде прави компромис који је заправо – делузија, (само)
обмана.

У сваком случају, пошто је ово веома запетљана 
работа, мене једино занима где се прелази граница 
филозофије или науке према инжењерингу, пошто је 
инжењеринг о манипулацији а не о спознаји. Зарад 
„ауторитета“ песника, њега пре свега занима због чега 
ствари раде то што раде, а не како нека машина ради, 
тј. песника или филмског режисера мање занима процес 
који се одвија док се чита текст или посматра (покрет-
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на) слика, и како то утиче на посматраче, а више због 
чега је то тако. Сами светлаци пред очима, тј. игра све-
сти може бити последица и једног и другог, и знања и 
манипулације. Како знати разлику? Да ли је књига добра 
(јер из ње нешто сазнајемо) или је „добра“ (стога што из-
азива одређене реакције). Једно омогућује увид, а друго 
„рад“ (емотивне, условљене реакције).*

У политици се то зна: последице се производе! Криза 
се производи. Чак и кад је случајна, непланирана, она се 
користи као да је намерна. Све се своди на манипулацију 
свести, на стварање одређене представе која је сама себи 
објашњива а тиме и објашњена (рецимо, као: Најбољи 
од свих могућих светова!). Јер, једино је то било могуће, 
управо то што се десило, како смо га ми објаснили (кон-
струисали). Тако и настају теорије завере, као она да је 
„иза“ светске авангарде (Џексон Полок, итд.) заправо 
стајала ЦИА и сл. Или да је Пентагон финансирао на-
учну фантастику одређених садржаја. У ствари, то је све 
видљиво у холивудској продукцији, па се чини реалним 
баш за сваки конкретни случај.

Треба ли, стога, свест посматрати као машину? Као 
производ рада извесног „метода“ који не полази од 
истраживања појаве, већ од претпостављене последице 
којој се представа (свест) прилагођава као „одговарајућа“, 
при чему је „одговарајуће“ објашњење „разумно“, 

* Обични људи знају да се уметност „не једе“ – то је победа неин-
телигенције, одрицање од знања. Шта се ту може? Ништа. Зоне су 
раздвојене и између њих нема протока. Живот је важнији од спознавања.
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односно „емотивно интелигентно“. А разумно објаш-
њење је непожељно порећи, пошто то повлачи одређене 
последице и отвара идеолошки или етички сукоб, итд. 
(грижа савести као рад идеје). То је истински entanglement, 
Коларићу-Панићу друштвене и појединачне свести.

Значи, „сељење свести у машину“ (како би се задо-
било боље, трајније и ефикасније, или пак финије изди-
ференцирано тело) јесте помисао, фантазија, која има у 
свом потенцијалу лажни проблем или циљ: побољшање 
општег стања! Ако знамо да је свест производ, онда је 
сељење свести („у машину“) просто стварање машине 
уместо нас, која ће „мислити“, тј. производити представу 
о себи (нама) – уместо нас. Танте за мунте.

Идеја сељења свести подразумева задржавање 
иницијативе, у смислу (наше) „личности“ која произво-
ди свест о себи, одржање континуитета произвођача-
личности (без обзира на замену тела), пошто је прекид 
уједно и смрт идеје (личности). Како из крви и меса, који 
очигледно нису наша суштина, преселити себе у кибер-
нетску машину, која је само технолошко преобликовање 
исто тако компликованог квазибиолошког система, при 
чему „самосвест“ преживљава такав трансфер? То је 
свест која жели да опстане без обзира на материјал на 
који се пројектује. Проблем је лако објашњив. Свест, иако 
јесте садржај, истовремено јесте и ауторитет који произ-
води садржај (себе) али може да мења себе ослањајући 
се искључиво на тај апстрактни, неформални ауторитет. 
Ауторитет (власт) јесте окосница опстанка. То значи да 
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је „сељење свести“ небитно. Оно је ту само као мамац за 
глупаке који свашта уображавају о себи, мамипара која 
одржава у животу лупеже и преваранте који производе 
нове, занимљиве „технологије“ уз помоћ којих нам жи-
вот бива лакши тј. „лепши“. У политици, политичари до-
лазе и одлазе, али власт остаје. То је та машина. То су ти 
мекани пешкири које производи омекшивач за рубље.*

Све се своди на две варијанте: или је личност за-
снована на увиду (знању) или је она посвуда (читав 
свет). Личност као светска душа, као дух, као свекрет, 
као пантхеос. Или личност у потпуности одвојена од 
света (представе, свести). Личност као „представа која 
мора да траје“ или личност-увид (без свести и материје-
представе) у „нирвани“.

Будући да је знање у-вид, скрозирање,** оно не мора 
и не може да се непосредно представља. Оно нема ме-
ста у видљивом свету, у представи (идеји). Оно је сто-
га неухватљиво за машину. Машина не може да зна јер 
је у потпуности овосветска. Отуда се мудрац издваја 
из света, одлази што даље од људи, који су машине за 
производњу свести, јер у тој свести за њега нема ничег 
корисног. Машина нема спознајни метод, она нема – 
интелигенцију. Она једино, као себе, има – свест.

Још се једно питање, из потаје, намеће: Колико је 
квантно „рачунање“ заправо – телепатија? Није ли 

* У својој књизи Убик, Филип К. Дик је изванредно надахнуто 
представио суштину живота, човека, света!

** Тј. анализа.
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телепатија оно што би требало да буде тренутни увид 
– квантни мозак би требало да увек буде конкретна по-
следица „воље за нечим“. Процесор којем је производ – 
мозак. Или мозак којем је производ – процесор. Квантно 
рачунање треба да сведе све процедуре у један немерљиво 
мали (апстрактни) тренутак, заправо да произведе ин-
стант решење, ах да... већ сам то рекао, мишљење које 
производи себе (Декарт). При чему је „себе“ чисти 
потенцијал а то је лажна апстракција. Квантно рачунање 
је, дакле, тренутна перцепција уместо увида.
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Јединствене стварчице, с много шарма и „креативно-
сти“ (тј. способности), као што су светлосни мачеви 

џедаја и сита, или компјутери-декови из измишљеног 
доба сајберпанка – када су микрорачунари тек рођени и 
сваки за себе представљали „личност“. Слично је с при-
чама о рату, о машинама које су се у њему истовремено 
рађале и обликовале свој порођај, романтични, парадиг-
матски „хероји“: спитфајери, месершмити, јаковљеви.

Референтни систем који је у себи интерактиван (хи-
пертекстуалан), који се обраћа и односи самом себи, 
представља „живи систем“ у којем се ствари „дешавају“ 
кретањем (које је разликовање) – као он сâм. Кретање 
(од) једне тачке до друге „прича причу“, која опет 
„држи“ пажњу и захтева „још“ (нових модела – јунака 
и алата). Захтев за (не)предвидљивошћу поставља исход 
довољно далеко да прича у себи носи „неизвесност“, ина-
че би већ била испричана. Тако се обезбеђује „трилер“, 
одређени ниво узбудљивости. Овај елемент неизвесно-
сти (нејасноће) јесте чисто лутријски јер се заиста „не 
зна шта ће на крају да испадне“. Неизвесност производи 
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потребни напон у систему и омогућује „рад“, тј. кретање. 
Ако неизвесности нема, треба је измислити. Симбол 
неизвесности је – Мекгафин, како га је назвао Хичкок, 
ствар око које се све врти али нико не зна шта је то. Тако 
се извесност свесно преобликује у неизвесност те – си-
стем живи и брани се!*

* Хераклит (као код).
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Тако се приближавамо дефиницији „приче“: Један од 
предуслова постојања приче јесте референтни си-

стем, мртви свет у којем се сагледава кретање те се тиме 
оживљава. Уколико се то не учини свет неће имати сврху 
а тиме ни причу. Прича је управо то булажњење (делузија 
или халуцинација) које уображава себе тј. сопство. При-
ча је она тачка која себе поставља као сагледавање свега. 
Говорење самог себе – то је прича!
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Много и често употребљавана реч, али веома нејасна 
– Информација. Оно што информише, оно што 

обликује. Звучи скоро као Бог. А можда и јесте – Бог.
Информација је оно што се јавља као „нешто“ и то 

нешто „чини“ да га усвојиш и тако се сложиш, уклопиш, 
пристанеш на њега. То је „снага наше слабости“. Стога и 
јесте (наш) Бог.

Како би информација могла да информише, она мора 
да се јави и као разум – то је оно што обезбеђује наш 
пристанак. Информација није нужно истинита, она је 
само нужно кретање које хоће да траје – то је кретање 
укруг и спирално док се не исцрпи (смрћу). То је она за-
чарана каденца у музици која нам се мота по глави чи-
тавог дана док нам не досади. Информација је оно у шта 
зуримо опчињени па се заситимо те тражимо још, исто 
то само мало друкчије, е како би и даље било занимљиво, 
узбудљиво. То је оно што чини индустрија забаве и то је 
оно што чини индустрију забаве и нас потрошаче забаве. 
Информација је забавна, корисна, вредна, средство раз-
мене, окидач осећања, новац, вероватно се у њој крије 
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смисао живота и још много више од тога. Информација 
јесте – живот.

Форма, morfē, облик – синонимна је идеји (представи, 
визији).

Морфологија – наука о облицима, каталог заправо.
Идеологија – наука о идејама (такође облицима). Каталог 

идеја.

Каталози су кружни, одреднице каталога одно-
се се према другим одредницама (интертекстуалност, 
енциклопедија, кретање, кружење материје).

Заправо, то и јесте оно (прича) што чини свет, а жи-
вот је наше уживљавање у информацију (преобличавање 
– метаморфоза). То јесте зачарани круг – Самсара. Но, 
шта с тим?

Како информација ради? То што информација ради, 
то је – машина. Ради исто што и машина – разликује. 
Разликује све! Јер, разликовање јесте кретање.

Информација је принцип разликовања. Тај прин-
цип се појављује као оно што опажа појављивање (само 
себе, тј. самосвест или свесно биће). То је, опет реци-
мо, зачарани круг (живота, постојања, свет, природа). 
Информација је увек нешто (ново) које недостаје, али 
ево га, долазимо до њега, долази до нас, томе тежи-
мо, оно тежи нама, сила теже, глад, итд. Информација 
сама себе рекламира већ пре него што је добијемо. То је 
информација.
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У природи је информације, тј. принципа разликовања, 
да стално захтева одговор на „суштинско“ питање, али 
због своје природе, одговор на то питање непрекидно 
се одлаже – то је рад принципа. Природа ствари захте-
ва да не знамо одговор на питање о суштини (природе 
ствари). Природа ствари (већ сам рекао на много места) 
јесте незнање (гледано с практичне стране). Уколико до-
спемо до одговора, до знања, живот мора да престане јер 
се појављује као нешто испразно, већ виђено (увид), као 
нешто што је престало да – ради. Информација обећава 
знање, она као да носи спознају, али је пуко обећање.

Доба Информатике је, стога, Доба Незнања. О томе, 
наравно, облици живота желе (уколико уопште желе) 
да тек расправљају, тј. – не желе одговор, већ само да и 
даље „истражују“ (нове информације). Одговор на „суш-
тинско питање“ јесте нешто што живот не може да појми 
већ мора непрекидно да захтева да се разјасни. Јер жи-
вот није нешто апсолутно, непроменљиво, већ управо 
промена сама, која због своје непостојаности стално за-
пада у раскорак, у апорију, у беспуће, покушавајући да 
потврди себе као „нешто“. То су стари мудраци знали и 
објавили свету, али као да нису, јер свет тера своје, Си-
зиф гура стенчину.



Мит о машини

84



85

РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМ И ЧЕМУ СВЕ ТО

Оно што се назива референтни систем или интерфејс 
(односни склоп или склопка, прикључак) јесте 

одређени (ограничени) скуп симбола (речи) који су у 
функцији стварања, тј. производње смисленог света. 
Сам референтни систем нема гаранцију да је свет смис-
лен, он твори симулацију која или ради или се претвара 
да ради (симулира да је симулација).*

Због чега је битна ова представа, или још боље: чему 
то?

Оно што стоји (вреба) иза сваког текста јесте набој 
(који оставља утисак) и у принципу обезвређује текст 
као такав, јер набој је тај који делује (формира или де-
формише), а сам текст (појавни свет) се, јадан, труди да 
буде што вернији својем творцу.

Референтни систем управо то покушава да ради – 
да проговори уместо Творца, пошто је творац немушт. 

* Референтни систем Информатичког доба непрекидно нараста, 
придодаје референтне тачке, и због тога је апсолутно саможив, тј. 
бескористан за било какву спознајну активност.
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Да ли је референтни систем одговарајући, истинит или 
само лаже и претвара се да говори у име Творца?

Симулација стварности или просто симулација себе 
ради?

Разуме се, песнику је стало до набоја, без њега не би 
могао да говори, али треба ли уопште говорити, пошто 
сам говор не „преводи“ Силу (знање) у овај свет. Он само 
може да издејствује окретање пажње према набоју*, који 
јесте егзистенција par exellence: Ритам приповедања, ри-
там смењивања одредница референтног система, ритам 
којим се новоопажена информација деконструише (ана-
лизира) и прераспоређује у референтни систем, песнич-
ке слике или математичке функције, које (се претварају 
као да)** активирају суседне одреднице и производе 
брзину кретања светом, до апсолутне брзине (када више 
нема потребе да се говори). Али та брзина песме (коли-
чина информације у јединици времена) није брзина про-
мене једне ствари у другу већ брзина којом знање негира 
разликовање (које се само привиђа). То је та апсолутна 
брзина негације коју незналице одушевљено (као кон-
трааргумент) називају – нихилизмом!

Постоји разлика између референтног система поезије 
и Индијане Џонса. Јесте да Индијана Џонс има ритам 
који нас носи кроз причу, али је та прича скуп семплова 
који само благо симулирају консеквентну реалност (као 

* Али то је исто као према „ничему“ јер је набој „иза“ појавних облика.

** Заправо симулирају ону чувену „размену материје“ у „природи“.
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Референтни систем и чему све то

у сну, ресурси за извођење „радова“ су измишљени, ту је 
на делу deus ex machina, симулација).* Циљ песника јесте 
да створи (пробере) референтни систем који не мора да 
прибегава превари како би „оправдао“ тј. оживео сили-
ну кретања. Песничка авантура нема „мотив“ изван себе 
који песника тера на акцију. И када се чини да је тако, јер 
песник ће покушати да реални проблем из живота раз-
реши песмом, тако да она осветли његову позицију и по-
каже да ту нема грешке, овај животом наметнути мотив 
само је згодна прилика да се осмисли дидактички при-
мер који указује на нешто далеко битније од конкретне 
животне ситуације (која редовно трпи промену).

* Типична „авантура“ јесте механизам за производњу напетости-
опуштања, и тако укруг. Веома једноставно.
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КАКО „РАДИ“ АФЕКЦИЈА

Тако што обећава, али не испуњава. То што обећава, 
то је афекција (утицај на који се реагује). То што не 

испуњава, надомештава се новим обећањем (снагом 
обећања, надом – непрекидном афекцијом). Акција, cliff-
hanger, наставак, а може и претеча (sequel, prequel).

Оно што је Марк Твен критиковао код Купера, пот-
пуни недостатак реалности*, заправо бесловесну глу-
пост, управо чини материју авантуре, акционог романа, 
љубавне или борилачке фантазије. Све оно немогуће раз-
решено „чудом“ (наднаравном снагом или способношћу 
– култ хероја у поп-култури), преобраћајем сурове не-
миновности у предивну, блиставу победу самољубиве 
произвољности. Али, нећу сада кренути у сигурне воде 
описивања разноликих варијанти поп-културних об-
лика изражавања. Самољубље, које сам споменуо, заис-
та се налази у средишту догађања. Жеља за опстанком 
(победом) производи „причу“: лажну борбу, авантуру, 
и сву напетост претвара у живописно самозерцаније 

* Неадекватну симулацију.
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субјекта који је свемоћан јер мора да опстане. Све се, у 
поп-културној пракси, своди на производњу емоција, 
које годе а не доводе у истинску већ симулирану опас-
ност (на томе, рецимо, почива и индустрија хорора).

Налажење аналогије за комплексну ствар каква је 
цивилизација није лако, али ако узмемо у обзир раз-
мере производње спектакуларне фантазије о пропасти 
цивилизације која је потпуно изван контроле (толи-
ко да се чини да се то намерно ради – теорија завере) 
и чињеницу да се дешавају политички климакси који су 
толико радикални да руше постојећи систем (јер је он 
истовремено и те како фиктиван), већ смо сада сведоци 
фракталне природе стварности и апсолутне немоћи идеја 
које су владале продајући „уређеност“ тј. „политичку ко-
ректност“ која заправо не постоји. Разлога има превише 
и треба посматрати целокупну културну традицију како 
би се сагледало масивно кретање плиме и осеке (што су 
неки аутори осетили, нпр. Зелазни*) али обичне људске 
јединке немају способност да сагледају велику слику и 
остају изгубљене у својим малим животима дефиниса-
ним недостатним референтним системом.

Традиционалне бајке су такође занимљива маши-
нерија која производи „лепоту“ (тј. утопију) која 
није ништа друго до цензура и денунцијација свега 
непријатног и „ружног“ што чини живот. Бајке поручују 
да ће лепота или извршење дужности (верност, љубав) 

* Creatures of Light and Darkness (Створења светлости и таме).
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победити. То је чиста – лаж! Класични митови су мно-
го бољи од бајки којима се деца углавном кљукају, јер 
квалитетних писаца који су у стању да створе мит који 
ради нема много, а оних који се баве искључиво назо-
виестетиком има као кусих паса, али је то што стварају 
безвредно у егзистенцијалном смислу. Највише се циља 
на то да је емоција основ личности.

Наравно, религија делује на исти начин. Она лаже да 
ће све на крају бити добро, да ће свако на крају* морати 
да „плати“ или пак буде „награђен“ за своја дела. То све 
није истина.

У политици, обећање је најбољи аргумент. „Од данас 
гледамо искључиво у будућност!“** То значи, садашњост 
нас не занима. Верујемо једино у бајку!

Због чега је ситуација „лоша“? Због чега смо у кри-
зи? Због претходних лоших дела. Како то поправити? 
Променићемо се. Не, нећемо се променити. Нема ту шта 
да се промени. То је истина живота. Нешто лоше. Свако 
ко прича да живот може бити бољи, лупета и лаже. Али, 
ми се увек продајемо шареној лажи, то нам је најлепши 
део живота. Док верујемо у рекламу која нас фасцинира 
и обузима.

Афекција је љубав – она производи себе као идеју 
љубави: као бесконачну афекцију. Бесконачни утицај, 
елиминација слободне воље и препуштање том утицају 

* Судњи дан.

** Доналд Трамп.

Да ли је Маркс знао како „ради” светска машина
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(јер ми то, наводно, радимо од своје воље*). Бесконачно 
уживање у самоважности. Чиста машина лажи. Чиста 
лаж машине.

* Бог је човеку дао (поклонио) слободну вољу. Али није хришћански Бог 
једини бог на овом свету – но цензура ради и обликује наше поимање 
„слободе“.
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КАФКИН ПРОЦЕС – БЕКСТВО ИЗ ЗАТВОРА

Кафка нас води кроз машину и из ње излазимо мртви. 
Кафкина машина је разум (логика која је фрактал) и 

оно на шта се Јозеф К. ослања јесте, опет, разум који по-
кушава да објасни (оправда) сопствено дешавање, али је 
то дешавање јаче од аргумената разума (јер је инерција) 
и завршава се смрћу – безосећајним убиством човека 
„као пса“.

Истина о вештачкој интелигенцији је у томе: ње 
нема, она је само процес који сам себе производи и не 
дозвољава никакво другачије дешавање – заправо не 
дозвољава интелигенцију.

Наравно, ухваћеност у процес није наша неминов-
ност, није судбина. Машина стоји пред нама, у нама или 
около, свеједно, али ми не морамо да уђемо у њу. Но, да 
бисмо то учинили (тј. неучинили) морамо да – знамо. 
Уколико не знамо, уколико поверујемо у разум, уколико 
је пустимо да се разлива заслоном нашег нервног систе-
ма, већ смо ухваћени.

Разум је главни рекламни пано Новог доба, 
Просветитељског доба – Доба Разума. Разум је обећао 
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(али као да је дао) моћ људима да управљају својом 
„судбином“. Доба разума је гора стварност од религије. 
Религија барем признаје да људи немају моћ над соп-
ственом судбином, али разум уводи у игру још већу лаж 
и захтева потпуну верност незнању. Основна ствар код 
разума јесте у порицању чињенице да је машина „лоша“. 
Разум „верује“ (он не може да тврди да – зна, он просто не 
може да „види“ нешто друго од себе) да је он (тј. машина) 
право решење за освежење. Основни производи и стубо-
ви разума су статистика и категорије (као и историзација 
која иде уз то). Уз помоћ статистике и категорисања, раз-
ум доказује да се бесконачност постојања може ставити 
под контролу разумским разврставањем. Проблем је у 
томе што се бесконачност непрекидно производи, дело-
ви се састоје од делова и тако у бескрај – те, стога, разум 
увек завршава у обећању да ће „наука, једног дана, иш-
чепркати и тај одговор“. Векови су прошли, од Паскала 
и Декарта, преко Маркса и Витгенштајна, до бескрајног 
мноштва „основних људских права“ која своју загледа-
ност у себе проглашавају „спознајом“ сопствене величи-
не. Та величина, као какав гаргантуански калеидоскоп, 
урушава се сама у себе и човечанство се уваљује, непре-
кидно и изнова, у машину за млевење меса. Куд би нам 
био крај да је разум заиста „највише добро“!

Кафкина машина има своје „запослене“, посреднике 
који доследно спроводе протоколе. Ствар је у томе да је 
чувена „подела рада“ основни покретач машине људског 
друштва (машина је увек састављена од делова). Поде-
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Кафкин Процес – Бекство из затвора

ла рада спречава креативност и забрањује прекорачење 
„овлашћења“. Дакле, људи у функцији машине не смеју 
да се „превише опамете“. Они морају да одржавају ниво 
компетенције (тј. незнања) како би машина радила, а то 
се подразумева као циљ (строго се верује у то) јер иначе 
– све би стало!

То што би стало, заправо би био престанак владави-
не глупости. Бекство из затвора, процеса, машине, мора 
да буде изван живота, јер у животу је управо процес на 
делу. Не може се бити истовремено жив и слободан. Сло-
бодни човек је за живот обична цркотина.

Ово куда из затвора, јесте нешто на шта разум нема 
одговор, тј. нема прихватљиви одговор. Јер то је „смрт“. 
Што практично значи да нема бекства из разума на раз-
умни начин. Разум ће учинити све да човека спречи да 
се опамети јер ће се у том случају човек одрећи разума и 
човек (разум) ће „умрети“.

Нагон за „опстанак“ јесте особина сваке идеје. Чо-
век верује да су идеје његово драгоцено власништво, али 
је заправо обратно. Када човек схвати да није дужан да 
жртвује себе зарад опстанка идеје, он постаје непожељан 
у свакој области у којој владају идеје, а то су области жи-
вота, односно људског друштва. Такав човек се момен-
тално жигоше као „нихилиста“ или, сачувај боже, „пан-
теиста“, он је непотребан, бескористан, опасан. Заиста, 
за таквог човека, уколико се превише експонира, нарас-
та ниво опасности да ће бити одбачен (екскомунициран) 
или нешто још горе (као код Кафке).
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ХОЛИВУД, ТВ, ТАБЛОИДИ

Форма управља оком и води га у екстазу. Рад ока је 
кретање по уређеној (понекад предвидљивој али чешће 
само обећавајућој – рекламној) форми; уколико по-
сматрамо неуређену форму (енформел) наш „ум“ ће од 
нејасних делова створити „систем“ који ће око „потврди-
ти“ као препознатљиви облик (форму). Видимо људска 
лица и животиње у облацима, „читамо судбину“ из 
кретања птица и мачака, из шољице за кафу, из Рорша-
кових монотипија. Форма (и њено препознавање) је оно 
што „улива поверење“ и стоји уместо знања. Осећање 
страха доминира процесом формирања (разумевања). 
Страх је од „распада система“, од немогућности да види-
мо шта се дешава, тј. да имамо „контролу“. Губитак так-
вог „виђења“ резултира паником.

Форма прича причу, она је анимирана (покренута, 
покретна) и око захтева да не запне, да се не заустави. 
Ум смишља програме према којима треба правити ан-
дроиде и гиноиде који ће нам угађати и заменити нас. То 
је заправо андроидски (гиноидски) ум који је отеловљен 
као ми сами, људи и жене – а у савременој (политички 



97

Холивуд, ТВ, таблоиди

коректној) друштвеној пракси, такви роботи би замени-
ли робове које ми, дакако, желимо да имамо – како би 
нам угађали!

Знати шта глупи умови воле и производити храну 
за њих – коначни домет људске цивилизације – једна 
очигледна лаж која се ослободила сваке уметности и 
увида, цензура без преседана која нема чак ни артику-
лисану идеологију већ само мумлање и режање проду-
цената да „знају шта људи воле“ тј. „шта доноси зараду“, 
који су са свих позиција прогнали људе који било шта 
знају о послу (филм, телевизија, штампа, политика као 
краљица свих умећа)... кварење језика, лавина бесмисле-
них информација и најјефтинији рекламни трикови које 
с лакоћом користе аматери имитирајући и копирајући 
једни друге... фрактална природа света открива се сама 
од себе и није потребно да у браду и косу зарасли ана-
хорет било шта више говори. Немилосрдна рекламна 
(грабљивска) борба за пажњу оглувела је људе и та звуч-
на баријера реално зауставља сваки продор знања до 
пажње и промишљања.

Чини се да је даљински управљач један од најважнијих 
изума 20. века. Справа која човеку дарује илузију да 
може управљати садржајем ума. Није никакво чудо што 
је велика борба око тога ко ће притискати дугмиће на 
даљинцу. Бескрајна празнина испраних умова је истин-
ска неутољива глад из менија Пакла. Због тога свако 
мора имати свој ТВ.
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ЈЕЗИЧКА МАШИНА – ДЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЈЕЗИКА, АНАЛИТИЧКИ МЕТОД,  

СИГНАЛИЗАМ

Многе су се мотке поломиле у покушајима да се тачно 
одреди шта је то језик. Некако се увек запињало о 

смисао, подразумевајући да је језик средство исказивања 
смисла, али гомила иверја као да има још нешто да каже.

Пођемо ли од тога да су сви догађаји тела заправо 
реакција, како бисмо онда могли да језик посматра-
мо као последицу нечег што није реактивно, наиме 
– знања? Уколико, пак, језик производи незнање, онда 
није тешко доћи до закључка да је језик скуп окидача 
одређених реакција. Без обзира на то колико сложена 
језичка машинерија била, она ће увек производити сту-
пор, уколико се усмери на испразно тандркање у зада-
тим оквирима. Ови задати „оквири“ заправо су кључ за 
разумевање језика и доказ да је језик средство одржања 
(глупости).

У (авангардној) поезији су чињени велики напори на 
обесмишљењу језика, како би се ослободило конвенција 
и задатих схема мишљења које нагоне на пристанак. 
То је она функција разума, средства за обезбеђење при-
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станка, уз помоћ „логике“ и сагледавања „последица“ тј. 
насилног утицаја на публику. Власт увек цензурише го-
вор и захтева послушност у том смислу, тежећи да на тај 
начин надзире „мисли“ тј. „окидаче понашања“. Језик, 
наравно, није једино средство исказивања „мисли“, али 
због могућности бележења, било писаном речи било 
мнемоничким техникама (певањем), надзор над језиком 
своди са на избор речи и њихово међусобно слагање. 
Тиме се, заправо, уништава слобода, јер разум увек нуди 
безбедно „решење“. Уништавањем речи, експериментал-
на поезија мења језик и тиме одузима (преузима) власт 
над њим, пошто га укида истовремено стварајући нови 
језик, којим власт (још увек!) не уме да говори. Против 
оваквог деловања песника, најчешће се примењује метод 
непримећивања. Основна борба је за власт над медијима 
а не над језиком.

Пошто се деконструкцијом језика укидају протоколи 
који обезбеђују модус постојања „свесног бића“, не може 
да не буде јасно да је језик управо то – скуп окидача који 
условљавају понашање, тј. идејно-емотивни садржај 
(људског) бића. Језик јесте средство манипулације.

Шта је алтернатива „свесном бићу“?
Треба ли мудрац да ћути? Треба ли уметник да 

ћути? Како ће да говоре кад су разорили језик? Да ли је 
разарање језика заправо – говор?

Говор, свакако није исто што и језик. Говори се зна-
цима, указивањем, делима, гестовима, музиком и сли-
ком. Све се то покушава представити у смислу специ-
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фичног језика (шифарника), но, шта ако се користи 
динамички језик, који се стално мења, замењује једну 
реч другом, а при том одржава „смисао“ тј. поруку коју 
исказује? Може ли постојати такав језик, језик динамике 
који адекватно исказује намеру?

Што се адекватности тиче, језик сâм је не поседује. 
Језик омогућује свакојаке брбљарије и њима се може али 
и не мора приписати било какав смисао. На шта се одно-
си адекватност? Чему одговара језик и изречено језиком?

Наравно, одговор иде у правцу коришћења мето-
да као језика. Аналитички метод разара језик али га 
истовремено и користи (ствара). Кроз комбинацију 
и поистовећивање наоко различитих метода – фило-
зофских, уметничких, сигналистичких, авангардних, 
итд. – заиста се долази до задовољавајућих одговора на 
питање „Шта је језик?“, или на питање о смислу и тако 
даље. Деконструкција језика и смисла дешавала се и де-
шава у различитим традицијама: од зен-будистичког 
монда (кратког разговора), преко модерне филозофије 
до уметничког, авангардног, сигна листичког разарања 
смисаоних пакета који представљају различите модусе 
изражавања (углавном означених као традиционални, 
конвенционални, моралистички и слично).

Језичка комуникација (говор) се често своди на раз-
мену протокола, устаљених фраза које „глуме“ разговор 
и којима је циљ одржање одређене форме друштвених 
односа (немуштост). Овакве конвенције међу првима су 
на удару деконструкције језика. Оне заиста претендују 
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да имају смисао, али тај смисао је просто подређивање 
насилничкој хијерархији која влада људским друшт-
вом. Језичке конвенције су легло лицемерја, претворно-
сти, преваре, лукавости, итд. Није никакво чудо што и 
филозофија и уметност желе и активно провоцирају об-
рачун с таквом „комуникацијом“.

У политичком окружењу увек постоји цензура гово-
ра (за власт препознатљивим језицима) и због тога скоро 
све уметничке форме подложне су контроли изговореног, 
па се смисао увек налази ту негде на пољу остваривања 
конкретне власти над језиком и мишљењем.

Некима језик служи просто за описивање емотивних 
стања или виђеног (репортажа), а нарочито као сред-
ство улепшавања (поготово у политичком модусу), те 
имамо гомилу популарних књига које се своде управо 
на то, а песници су били веома цењени када би хвалили 
и величали владе и владаре, или идеологије и религије, 
али ништа мање емоције и фантазије. Присутно је пот-
пуно неразумевање уметности у друштвеним оквири-
ма, јер тамо где се захтева поредак није дозвољено било 
какво истраживање већ само гомилање и „естетско“ 
нивелисање, распоређивање и украшавање – једном 
речи забава.

Природа света је друкчија од идеје поретка а ова 
идеја то никада неће прихватити. Ако уметник или фи-
лозоф виде свет као стање распадања, идеја поретка ће 
описивањем (хваљењем) себе покушати да парира так-
вом „нихилизму“. Све се своди на освајање простора 
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којим доминира пројекција (идеја). Пошто се простор 
сам од себе производи (то је принцип разликовања) рат 
између „виђеног“ ће вечно трајати. Уметник је, по овој 
дефиницији, изван те области и његова комуникација с 
онима који су обухваћени „светом“ неће постојати.

Власт активно производи језик, из разлога: да зад-
ржи „иницијативу“. Власт ће тенденциозно нарушава-
ти сопствени прокламовани поредак, како би извршила 
насилну диференцијацију међу својим „субјектима“ тј. 
„поданицима“. Промене у политици увек имају за циљ 
нечије уништење, и власт „осећа“ потребу да то оправда. 
То је извор језика.*

С друге стране, фрактална природа света (која чини 
да поредак бубри и метастазира) онемогућује одржање 
поретка (смисла)** у апсолутном, непроменљивом стању, 
а пошто је разум убедио човека у нешто „што би требало 
да буде“, он, због немогућности да у стварности, која је 
друкчија, нађе ослонац, стално „проширује и допуњује“ 
своје „виђење“ (нове мере и закони). Тако је неминов-
но да нешто апсолутно истовремено производи нешто 
(језик) што се апсолутно мења тежећи при томе да „сми-
сао“ који изражава остане непромењен. Овај апсурд 
опстаје упркос нелогичности због тога што се пројектује 

* А шта је „Законик“ ако не енциклопедија (језичких) одредница које 
описују „уређени говор“ тј. „језик“ или „живот“?

** Питање смисла је лажно питање. Смисао је увек протокол: роб захтева 
инструкције, наређење, јер без наређења које ће изврш(ава)ти његово 
постојање „нема смисла“.
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у времену, а у времену се лако манипулише фокусирањем 
пажње, тј. производњом „нових“ формулација „добија 
се на времену“ и избегава суочење с неминовним (ис-
тином). Старе речи и фразе, просто, падају у заборав, 
„застаревају“.

Они који се држе „истине“, стога, испадају из 
машине.

Ко жив, ко мртав.
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ДА ЛИ ЈЕ МАРКС ЗНАО КАКО „РАДИ“  
СВЕТСКА МАШИНА

Ево једног духовитог цитата „Карла Маркса“ који 
се може упецати на Интернету. Карл Маркс је био 

занимљив тип (чак, тамо, из 19. века) који је разликовао 
(уочио) „две класе“* у „једној ствари“. На овој разлици 
почива читава епоха, епоха револуција и борбе раднич-
ке класе за остварење својих права и равноправности. 
Та епоха је завршена тако што се револуционарни жар 
угасио а револуционарна свест престала да постоји. Ре-
кламна кампања комунизма је престала.

Разлучивање једне масе на две, створило је (покре-
нуло) машину која ради према принципу наизменич-
не струје, ствара разлику у потенцијалу и производи 
– „историју“. Историја је једна од оних фасцинантних 
речи-идеја-дрвета у којој свако жели своје гнездо на што 
вишој грани (мајмунске) хијерархије. Као и скоро свака 
научна дисциплина, научни марксизам полази од прет-
поставки (аксиома и хипотеза) и надаље се претвара да 
је то „основ стварности“. Читав експеримент је због тога 

* Разреда.
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(гледе својих циљева) у старту био осуђен на пропаст, 
као што је то показало искуство Париске комуне (1871). 
Али је Париска комуна, као некакав лабораторијски 
узорак, сматрана научним доказом да је могуће изве-
сти успешну револуцију тако што би се радничка класа 
(маса) посматрала као субјект који (историјски) мисли и 
(историјски) дела. Октобарска револуција 1917. сматра 
се успешном. Радничка класа као субјект у потпуности 
поништава субјективност било којег њеног дела (радни-
ка) и своди индивидуалне потребе и права на апстракт 
(колектив), чиме се опетује обесправљење већ ионако 
(у капитализму као и пре тога) обесправљених индиви-
дуа. Читава ствар је сведена на моделовање колективног 
субјекта као лика стварности*. Сва енергија револуци-
онарне друштвене-државне машине усмеравана је ка 
стварању тог, што је могуће више, (од стране авангар-
дних богомданих марксиста-комуниста) контролиса-
ног „лика“ који „зрачи“ бољу стварност. Иста ствар се 
дешава и данас, у модерном капитализму-глобализму 
– сва енергија се троши на стварање „лика“, који је од 
ове основне двокласне (двогубе) машине аванзовао до 
мулти(ad infinitum)фасетног карневала „разликâ које су 
битне“ (позитивна смеса култура и фенотипа), стварно-
сти у којој појединци и даље трпе од старе (лажне) диле-
ме – да ли интереси већине имају превагу над интереси-

* Да подсетимо, свака индивидуа третира остатак света као ресурс. 
Ако је колектив индивидуа, његови саставни делови (иако су и они, 
природно, јединке-индивидуе) постају – сировина (ресурс).
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ма мањине(?).* Наравно, свако дете зна да интереси тзв. 
1% претежу над интересима 99%. Но, ево и тог сарка-
стичног „цитата“:

Власници капитала и бизниса код радника ће 
потицати и стимулисати потребу да купују 
њихову скупу робу: станове, куће и технологију, 
обавезујући их при том да улазе у скупе хипоте-
карне кредите до нивоа неиздржљивости... И на 
крају ти неплаћени дугови ће изазвати банкрот 
банака, које ће морати да буду национализоване, 
а држава ће онда кренути путем који води у ко-
мунизам...

Карл Маркс, Капитал 1867.

Да ли је „Маркс“ заиста веровао да ће „разум“ пре-
владати, да ће банке морати да буду национализоване? 
Да се све дешава према логици, да је некоме заиста стало 
до тога? Ако јесте, онда је заиста био глуп. Или је био 
покварен.

Како је могуће да неко верује да је држава (макар у 
рукама пролетаријата) „независни арбитар“ који ће на 
крају одузети власт власницима капитала и завести ура-
в ниловку? Мислим да није могуће. Мислим да је „Карл 
Маркс“ свесно створио референтни систем који не 
дозвољава сагледавање правог стања ствари, такорећи 

* Марксисти су највише уживали у специјалитету своје кухиње: 
Увођење робовласничког начина производње је био велики напредак за 
човечанство!
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– нову религију. Историја то и потврђује.* Историјска, 
прагматичка истина јесте: комунизам је био начин да се 
изврши јефтина индустријализација великог броја „зао-
сталих“ земаља, нарочито Русије и Кине, па када је ствар 
сазрела за даљу експлоатацију, десила се – транзиција. 
Транзиција комунизма у капитализам. Дакле, обрнуто 
од Марксовог преокретања хегеловског света с темена 
на стопала. Транзиција је испоручила оно што је капита-
лизму највише потребно – јефтину радну снагу и гоми-
лу других, такође јефтиних ресурса и инфраструктуре. 
Револуција је заиста увела уравниловку, радници су сви 
добили скоро иста права и скоро исте зараде, али су и 
даље били радници који су у слободно време глумили да се 
образују и баве унапређивањем својих личности (некада 
кружоци и курсеви, а данас спорт, хип-хоп, турбо-фолк 
и порнографија). Марксова претпоставка да свако жели 

* Чињеница је да је, самим тим што је револуција изведена у Русији, 
у којој је радничка класа била релативно малобројна, Марксова идеја о 
класама и класној свести извршила насиље над стварношћу, и даље, на 
силу су кулаци претварани у раднике (а они који нису пристајали на то 
су убијани), слично и у Југославији, где су сељаци масовно насељавани 
у градове где се подизала индустрија, да потврди исправност идеје, те 
да се створи „класна свест“ тако што ће се створити „класа која мисли 
том свешћу и производи одговарајућу стварност“. Десило се исто оно 
што се десило када је хришћанство силом наметнуто паганима, како би 
се створила „хришћанска свест“ и „хришћанска стварност“. И тада су 
убијани они који не пристадоше на замену референтног система. Што 
се, пак, свести тиче, на другом месту тврдим да је свест исто што и тело 
(материја) које осећа и мисли. Тако су „ћелије“ колектива елементи свести 
а ту свест организује централни нервни систем (мозак = Централни 
комитет). И тако даље, нижу се практичне аналогије...
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да (интелигентно) унапреди своју личност једноставно 
нема упориште у стварности. Већина људи то не жели, 
чак ни онда када има какво-такво стручно вођство у 
том смислу. Али и то како „позитивне друштвене снаге“ 
замишљају унапређење личности треба строго преиспи-
тати и проверити да ли је то заиста исправни пут.

Основни аксиом (теза) у (историјског) Маркса (шта 
год да то значи) јесте постојање две класе. Једна класа 
(радничка) је експлоатисана од друге класе (капитали-
ста). Радници (према Марксу) производе вредност коју 
капиталисти присвајају (то је капитал). То је као дато. 
Међутим, то уопште није дато, то је – уговорено! Радници 
су пристали на такав однос, али и капиталисти су при-
стали! Није овај однос између две назови класе извор 
логике, већ је извор логике чињеница да су обе класе при-
стале на дату „логику“, која је једна идеја и та идеја ар-
битрира тако што причињава да је једна класа (пристав-
ших или верних њој – а то су и радници и капиталисти) 
заправо две класе! На овај начин, основна идеја постаје 
невидљива и надаље је једино видљива пројекција две 
класе, тамо где постоји само једна, у себи усклађена, кла-
са а која се лажно представља као да садржи зачарани 
круг – урођени антагонизам, својеврсну митохондрију 
која је мотор (покретач) стварности, или ако хоћемо – 
историје, пошто је историја – прича коју сви желимо да 
слушамо и гледамо те у њој учествујемо будући да има 
моћ да „држи“ или „привлачи“ пажњу (reality show). Али 
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то је све што она ради, то јој је намера. То је тај фамозни 
дијалектички материјализам.

Тако је истина да су „производи рада“ радничке 
класе заправо производи рада идеје која је све то „за-
месила“, па они уистину припадају њој а не тамо некој 
капиталистичкој класи. Та главна идеја јесте принцип 
постојања у овом свету, принцип разликовања, који про-
изводи „разлике“ и чини (причињава) да су оне битне и 
реалне, да су од животног значаја, и тако даље.

Стога се антагонизам две класе никако не може раз-
решити у оквиру датог светског поретка, већ се из тог по-
ретка мора искорачити. Али, да би се то учинило, мора 
се остварити увид, јер увид је основно средство спознаје.

Увид стоји насупрот пристанку на представу.
Разуме се, посезање за увидом ставља живот на коц-

ку. Јер знање је супротстављено светском поретку, жи-
воту самом. Ко то не може (тј. неће) да схвати, тај се 
никада неће извући из машине за млевење. То је просто 
и једноставно тако – или-или. Бити или не бити. При-
станак на представу супротан је жељи за спознајом и 
унапређењем личности.

Експонирање „завере“ капиталиста (толико популар-
но у интернетском уму*) не уништава капиталистички 
систем, нити банкрот банака уништава банке, држава 
због тога не затвара банке и не заводи комунистички 
поредак. У стварности, држава спасава банке, одузима 

* Такозвани „Disclosure“.
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новац од народа и наново финансира те исте пропале 
банке, које на основу „рада“ дијалектике постају јаче 
него што су биле. Изговор за такав поступак је заиста 
феноменалан: Сувише су велике да би пропале!

Спознајни метод светске машине јесте дијалектички 
метод – теза, антитеза, синтеза. Овај метод је заиста 
самопотврђујућа алатка, поредак се огледа сам са собом 
(својом сликом у огледалу – селфијем) и у томе налази 
сопствену потврду*. Није то ништа друкчије од Декар-
товог „мислим дакле јесам“ тј. „мислим да јесам“. То је, 
очигледно, генератор разликовања (себе у самом себи). 
Ја сам оно друго које сам/је Ја.

То је метод којем се подучавају деца у основној шко-
ли и на факултету.

Значи, у основи људске стварности су две велике за-
блуде. Једна је да разум има моћ да мења стварност, друга 
да само стање ствари ради на сопствену штету и да ће то 
довести до преврата (прелазак квантитета у квалитет). 
Основна препорука младим факинима јесте да пристану 
на поредак (да буду експлоатисани) те да ће им тај при-
станак обезбедити средства да се извуку из дужничког 
ропства у које их је сам тај пристанак и увалио. Видимо 
рекламну машинерију (као рекламну машинерију живо-
та) на делу, видимо наивно повођење за примамљивом 
(шибицарском) понудом, видимо упадање у стисак 
клешта и (као у доброј старој религији) наду да ће све на 

* Исто као и математичка једначина.

Да ли је Маркс знао како  „ради” светска машина



Мит о машини

112

крају ипак бити добро. Добро ће победити, на неки на-
чин, десиће се преврат и ослобођење.*

И још нешто, што се тиче „цитата“ с почетка тек-
ста. Након 150 година политичког криминала, масовног 
убиства и масовног самоубиства, неко још увек жели да 
цитира Карла Маркса? Основни проблем је ненаучна 
претпоставка проблема, нешто с чим наука заиста не 
уме (јер научници не смеју) да рашчисти: то да је људско 
друштво нужно (али оно је нужно зло) добро, као што 
је код Платона држава „добро“. Та (марксистичка или 
о марксизму) наука полази од једног стања које је дато, 
и не само то него је дато као проблем, па у самом себи 
(магијом дијалектике?) тражи разрешење. Наравно, у 
историјским покушајима реализације један те исти ме-
ханизам насиља и убиства једноставно је преименован 
и преобучен у ново рухо и он је постојао (радио) док је 
имао шта да црпе (наивност, незнање, поквареност). А 
онда се поново преименовао. И наставио да ради. Сада 
је главни глобални мим – Вештачка интелигенција, 
која, као, све боље ради и зна од људи. Нови Бог, нова 
индулгенција.

* Али како? Тако што ћемо радити и зарадити – одрадити тај дуг!
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Марксистичка дијалектика феудализма

Оно што је стварно опијум за масе, јефтина радна 
снага, у транзицији социјализма у капитализам, отва-
ра нове перспективе: као што је социјализам „испао“ 
јефтина индустријализација за капитализам, тако је 
и капитализам јефтина пауперизација за феудализам. 
Није чувена дистопија Френка Херберта Дина нереал-
на. Свемоћне породице и корпорације (отуд код Хер-
берта – Атрејевићи!) владају данашњицом и пројектују 
будућност. Феудализам је много очигледније од капи-
тализма – систем бабушки. Вазални односи су фрак-
тални односи, економска везаност за рад је успорени 
метак испаљен у чело. Живот је нешто што се мора за-
служити, зарадити – свако се сложио с тим. Овако је у 
корену сузбијен сваки покушај да се импровизује сло-
бода. Немогуће је било коме објаснити да је живот лоша 
ствар. И као што је римски легионар клао читавог живо-
та сањајући о животу у мирној пензији крваво зарађене 
старости, тако и данашњи трудбеници сањају о штапу 
за пецање и камп-приколици на Флориди. Управљање 
светом је изван домашаја обичних смртника, светом 
управљају фрактални кумови. Класна борба не постоји. 
Сви су једна класа, сви су асимиловани и отпор је узалу-
дан.

Палеологија и археологија од мрвица костију праве 
фантастичне џинове, а Гугл, који се храни нашим упити-
ма, повраћа прежвакану информацију претпостављајући 
да је просечни одговор најприближнији одговору за 
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којим трагамо. Постоји аналогија у природи – коала 
повраћа полусварено лишће еукалиптуса и њиме храни 
своју бебу, преносећи јој на тај начин неопходну стомач-
ну фауну како би могла да вари тај отров.

То је икона модерног доба – конзумеризам. Нико још 
није успео, током последњих 200 година, да му стане за 
врат.

Шта људи очекују од живота, чему се надају а шта жи-
вот заиста јесте? Углавном, живот се веома вешто крије 
од увида, лако се маскира обећањима и рачунима сваке 
врсте, а животна енергија људи је основни извор те ка-
нибалистичке машинерије. Немогућност да се личност 
разликује од остатка човечанства, јер човек је „друшт-
вена животиња“, немогућност опстанка јединке без 
ослањања на друштво (и технологију), јесте основни ус-
лов који се противи индивидуацији. Свако настојање да 
личност опстане претвара се у компромис који огранича-
ва коришћење њених потенцијала. То је увек компромис 
без обзира на то у какво привлачно паковање је умота-
но. Ако неко хоће да доследно спроводи индивидуацију, 
он неминовно мора да се удаљи од друштва што више 
може, а то, наравно, собом носи обиље проблема. 
Многобројни покушаји да се створи друштво слобод-
них су пропали. Корозивност фракталне стварности је 
таква да је неопходно да човек буде сто одсто усређен у 
одбијању да се препусти „природним токовима“, што је 
у пракси немогуће. Корозивност увек добија на замаху, 
а веома мали број људи заиста разуме опасност од ње. 
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Наћи праву меру и држати позицију коју је лакше бра-
нити, јер се ради о сведеном систему живљења, веома је 
тешко у друштвеним околностима. Динамика друштве-
ног система је таква, разграната и поводљива, условљена 
многим околностима, да живљење иоле аскетским на-
чином руши друштвени поредак, јер се овај заснива на 
експлоатацији а не на умерености. Аскетизам није исто 
што и сиротиња. Сиротиња је мање више под контро-
лом, јер се потребе у великој мери производе, док код 
аскетизма није тако лако вршити утицај и уцењивати 
како би се добио пристанак или прорачуната реакција.

Ми не разумемо, кад читамо Хераклита, да он 
озбиљно мисли када каже да је овај свет рат свих против 
свих. У античкој Грчкој сви су ратовали против (сваког) 
неког. Заиста је постојало перманентно ратно стање. До-
душе, кажу да су постојала и одређена правила, ритам, 
сезоне, Олимпијада и њено затишје, али свеједно – ги-
нуло се. Шта је био узрок сукоба није тешко замислити. 
Људи су поводљиви за скоро сваком идејом која их оп-
седне.

Машинерија људског постојања је таква. Немо-
гућност да се створи савршени систем, некакав друшт-
вени perpetuum mobile, ма колико било покушаја да се 
та идила оствари, и неспособност људи да се сложе с 
пролазношћу, јесте основ људске стварности у свим 
варијантама.

Тренутно је израз опстанак (поново) у моди. Оп-
станак је немогућ због тога што смо по природи ствари 
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смртни, али та идеја је толико јака, толико обећава ма-
кар мало тога, још мало времена за живот (који је табу 
тема те се живети мора), а матица је толико јака да и 
они који помало разумеју о чему се ради, не могу да се 
одвоје и скрену у мирније воде.

Иако увек постоје нише у бројним друштвеним сре-
динама (метрополама) само мали број људи успева да 
опстане на маргинама и споредним путевима. Највећи 
број је чврсто ухваћен у опште дешавање, а њиме 
управља случајност људског каприца и диктат фрактал-
ног нарастања технолошког простора.

Тако нови феудализам постаје стварност у време 
које се, ваљда из неког подлог разлога, сматрало крајем 
историје. Крај историје мало сутра! Сада је историја на 
врхунцу, презрела комина из које се дестилује амброзија 
најпознатијих брендова (а који су већ у потпуности оста-
ли без свог историјског квалитета и конкретности). Али 
о томе је већ доста писано, добро је то сагледано од мно-
гих аутора, само искуство таквог увида не може се пре-
нети на интелектуално посрнуле кметове јер они немају 
ни времена ни воље да се баве филозофијом и теоријом. 
Они су, просто, обузети преживљавањем – оним што је 
немогуће!

Фрактално нарастање људске биомасе не значи и 
нарастање интелигенције људских бића истим тем-
пом. Напротив, утисак је да се просечна интелигенција 
смањује. Интелигенција није на цени уколико није њен 
сурогат – лукавост и подлост. Ова риба добро плива у ма-
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тици и има добар улов, али свеједно, матица и њу носи у 
велики океан „тајновитости“. Ко би то могао да заустави?

Феудалне форме су очигледне, али теорија се још увек 
ослања на застареле и превазиђене референтне системе 
којима су омиљени појмови били демократија и људска 
права. Сада, када је све то заказало, и даље се ретро-
градно бави тим изумрлим формама претпостављајући, 
ваљда, да је сáмо бављење њима доказ да оне и даље 
постоје и делују. Не, то није случај. Изгледа помало не-
логично, створено је уверење да наука држи корак са 
стварношћу или је чак ствара и предводи, али мислим 
да ће овде пре бити случај да ће се створити једна нова 
наука, а ова постојећа ће просто умрети, јер није у стању 
да у ходу промени своје референце.

Тако, неће ни бити озбиљних покушаја да се адре-
сира тренутно стање феудалног ривајвала, већ ће се 
вероватно догодити апологетска наука, која ће ћутати 
о стварним искуствима развоја друштвених односа у 
протекла два века и разлозима њихове пропасти. Иако 
је прорицање будућности веома незахвално занимање, 
познајући природу ствари и њену фракталну непред-
видивост, чини ми се да ће се пре догодити нешто из 
дистопијских уметничких визија него што ће наука (из 
свега досадашњег непоштења) изаћи с неким смисленим 
виђењем и објашњењем. Објаснити људима да је феуда-
лизам нормални исход развијеног капитализма значило 
би да се много тога раније реченог без стида и срама по-
куса.

Да ли је Маркс знао како  „ради” светска машина
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Умор социјализма и његово тихо утапање у ново 
кметство догодио се без много буке, а идеје социјалне 
правде у потпуности су изгубиле снагу. То је све мртво. 
Бивши трудбеници и камаради, љубичице и каранфили, 
покушавају да се приме на идеју капиталистичког опор-
тунизма, али освајање Нових светова одавно је заврше-
но, миграција је још увек могућа, али уз веома мали оп-
тимизам. Шта се заиста одвија у главама оних који су још 
довољно млади да се надају нечему од живота, не знам, 
јер више нисам у том табору, али оно што допире до 
мене никако не изгледа добро. Африка је већ нарасла на 
милијарду душа, трговање робовима узело је маха, у Ев-
ропи се стварају велике територије које су потенцијална 
ратишта, Блиски Исток је перманентно у хаосу, Далеки 
Исток је претворен у индустријску утопију, Запад ин-
тензивно ради на смањењу цене рада сопствених пода-
ника, океани су загађени, Земља се загрева, итд. Говори 
се о насељавању Марса, од чега заиста нема ништа јер 
Марс је токсичан, булазни се о планетама које круже око 
удаљених звезда, а сав прогрес на нашој планети свео се 
на маркетиншке насртаје да се створи што више фрак-
талног простора у којем живот поприма облике економ-
ског инжењеринга који га, највише од свега и угрожава. 
Ако неко и даље верује да је тај захуктали воз под кон-
тролом, веома се вара.
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СТВАРНОСТ КАО МАШИНА И УТОПИЈА

Стварност не може бити „поправљена“. Не може се по-
вратити претходно стање. Поправке, интервенције 

на стварности, нису путовање кроз време. Из истог раз-
лога, одржавање стварности (система, машине) није 
одржавање истог (стања) – то је варка. Стварност је про-
мена, кретање, систем стварности је динамички систем. 
Сваки приступ стварности заснован на „изолованом 
систему“ (конзерватизам) тј. идеалном плану је обмана 
или самообмана.

Ако посматрамо логику живота, видећемо да жива 
бића имају чула којима разликују елементе околине. 
Просте хемијске реакције дешавају се у непосредном 
додиру различитих елемената у одређеним условима, 
а жива бића имају додатни механизам који на изве-
стан начин издваја њихово тело од околине и општење 
с околним елементима је под извесном контролом. 
Због способности да разликују (путем чула) жива бића 
задобијају самосвојност (која се и назива животом, за 
разлику од „стихијске“ интеракције простих атома и 
молекула. Усложњавање чула и њихово повезивање и 
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усклађивање (нпр. нервним системом) омогућује даљу 
диференцијацију живих бића, покретљивост, стварање 
условних реакција, предвиђање дејстава, мапирање про-
стора, прилагођавање (условно речено еволуцију) и 
слично томе.

Све у свему, усложњавање облика живота јесте после-
дица разликовања све већег броја стања и могућих фи-
неса у оквиру којих живо биће може да опстане као так-
во (појединачно али и као врста, тј. одржавање извесног 
технолошког процеса). На примеру људи видимо да је 
човек способан за стварање виртуалних светова у којима 
реално може да пројектује један део свог постојања. Оно 
што је битно схватити јесте да сам принцип разликовања 
условљава постојање (човека као таквог) јер захтева ар-
битрарност (стварање вредности и њихово наметање и 
прихватање, које повратно делују на појединачна људска 
бића). Људско друштво, било којег облика, јесте управо 
последица тог арбитрарног деловања. Људско друштво 
је, дакле, план у оквиру којег је могуће постојати као чо-
век. Овај план обезбеђује мотивацију, занимање, циљ, 
начин и сврху људског постојања. Савремено људско 
друштво је у стању да створи велики број виртуалних 
опција (друштвена надградња) за постојање великог 
броја различитих врста (паразита) који су сами себи циљ 
и сврха а да при томе људи-произвођачи реалних услова 
живота не схватају да је све то чисти намет на њихова 
бића (канибализам). Различити облици друштвене 
надградње служе управо одржавању стања незнања, то 



121

Стварност као машина и утопија

су веровања, предрасуде, политичке манипулације и, 
најважније у целој причи, груба сила која омогућује на-
силну диференцијацију.

Насиље јесте особина принципа разликовања. Уко-
лико се пристане на овакав начин постојања, насиље је 
основно дејство живог бића, јер опстанак (идеја опстан-
ка) оправдава све.

Не само да циљ оправдава средства, већ и сред-
ства оправдавају циљ. Уколико би између људи заиста 
постојао договор о подели дужности, насиље не би било 
неопходно. Но, да ли је то заиста могуће? Многи мислио-
ци су покушали да осмисле такозвану утопију, идеално 
друштво у којем не постоји насиље. Али, какви би мора-
ли да буду људи који не би прибегавали насиљу? Морали 
би да буду мудри, да знају у каквом свету живе и да – иду 
против тог света! Јер свет је последица дејства принци-
па разликовања, и тај принцип не дозвољава постојање 
утопије, света који се не мења и који опстаје такав какав 
јесте. У суштини, идеја утопије јесте идеја изолованог 
система, који није могућ у природи, јер природа све вре-
ме настаје и умножава се, креће се, мења своје садржаје, 
сваки делић природе је реактиван и принуђен да ступа у 
одређене односе. Како би било могуће створити људску 
заједницу која би била изолована од таквог света? Ника-
ко.
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РАТНА МАШИНА

Технологија производи рат. То је лако рећи, али шта 
је – технологија? Свака производња с намером да се 

искористи јесте технологија. Према томе, све што се де-
шава у природи јесте технологија. Откуд та уобичајена 
заблуда да су природа и технологија супротстављене, да 
је технологија неприродна? Откуд жеља да се „вратимо 
природи“ и због чега се она скоро никад не оствари, ба-
рем у буквалном смислу (кућица у цвећу, овце и кром-
пири)? Вероватно због тога што је израз људског очаја 
лоше протумачен. Тескоба нас тера да тражимо решење-
ослобођење, али будући да нисмо у стању да сагледамо 
праве узроке свог постојања, скачемо у фантазију и уо-
бражавамо да би нас „повратак природи“ спасио патње 
свакодневице која нас меље, која је просто гомила нуж-
ности којих извршење никако не смемо да занемаримо, 
јер бисмо пропали.

Наравно, средства за производњу су обликовала људе 
тј. људско друштво, а напредак технологије је створио и 
средства за рат. У једном тренутку средства за рат, оружје, 
преузела су иницијативу у смислу „искориштавања“. Ште-
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та да се не искористи, кад већ имамо бронзу, да правимо 
мачеве и освајамо територије, пљачкамо благо и претва-
рамо људе у робове. То је „економија“, и то „обавезно“, уз 
одређене ризике, исплатива. Наравно, исплативост рата, 
с обзиром на велико страдање, увек је на силу наметну-
та, увек је – лаж. Идеја искористивости ће искористи-
ти сва средства како би оправдала себе и доказала како 
је „најисплативија“. Инерција кује мачеве, људи не раде 
ништа креативно, једино вежбају замах и убод, сви који 
то не раде су грађани другог реда, јер нису искористиви за 
доминантну делатност. Тако настају друштвени слојеви, 
касте, заправо Дамоклов мач друштва. Онај с мачем, еко-
номски оправдано, отеће све што му се прохте. То ће се 
звати „по закону“, а закон је у топузу.

Гвоздено доба донело је челичне мачеве, оклопе и још 
којечега, па и персонификацију оружја, што се наравно 
може наћи у митовима и бајкама. Ово је значајни мо-
менат „контроле“ технологије над „умом“, тј. садржајем 
ума, где се једна представа устоличује као доминантна. 
Мач који пева, коњ који лети, стрела која сама налази 
свој циљ. Ова прича произвела је индустријско друштво 
и велике епопеје – светске ратове у којима машине реал-
но задобијају „личност“.

И, сад, та прича о светским ратовима углавном се сво-
ди на напредак технологије (који је за време рата убрзан, 
те се може рећи да је технологија заиста у свом елементу 
током ратног стања), па је прича о рату прича о новим 
моделима оружја, све бољих и бољих особина. Људске 
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судбине готово су занемарљиве, оне су скоро увек туж-
не и безизлазне и служе за изазивање одређених емоција 
као пропагандног средства и циља, а оружје је приграби-
ло сву славу. Који је то човек познатији од спитфајера?

Брзи развој технологије током рата (а рат је непреки-
дан, било као стварни било као потенцијални), наравно, 
удељује и милостињу, пошто се ратна технологија може 
применити и у мирнодопске сврхе. Зато сви морамо да 
схватимо да је рат више него користан зарад угодног 
обитавања у миру.

Технологији је, наравно, потребна радна снага. Што 
јефтинија то боље. Рат је ситуација у којој нужност бес-
поговорно превлађује и оправдава свако насиље над 
радном снагом. Рат је производња јефтине радне снаге 
и омогућује њено максимално искоришћавање. У томе 
је зло технологије. Машина захтева јефтино одржавање.

Рекламирање рата – Перл Харбор

Други светски рат, за Совјетски Савез и Сједињене 
Државе, почиње на исти начин – гомила застарелог 
оружја бива уништена првим, изненадним ударом 
„мрског непријатеља“.

Ови догађаји „наштеловали“ су обе велике нације на 
ратну производњу без непотребне и непродуктивне рат-
нохушкачке демагогије. Није се могло друкчије, требало 
је навући Хитлера и Хирохита да учине нешто како би се 
свет извукао из инерционе депресије.
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Технолошки ум, ум машине, овако ради: напредовање 
модела, усавршавање, експериментисање, примена, 
експлоатација, застаревање, и опет, Јово наново. Рат је 
идеалан јер се брзо постиже убрзање те се сви ови еле-
менти процедуре одвијају максималним ритмом. Рат је 
основни маркетиншки метод рекламирања технологије.
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РАЗЛИКА У ПОТЕНЦИЈАЛУ 
– ОСНОВНИ ПОГОН МАШИНЕ

Разлика у потенцијалу, приближавање принципу 
(разликовања) – то је извор енергије (рада) маши-

не. Разлика у потенцијалу: између два карактера (пси-
холошка машина – ко се бије тај се воли), у чулној 
информацији (контраст, контрапункт, комплемент), у 
натезању између два пола (или више привлачних полова 
– политичка дешавања), између две идеологије, два гле-
дишта (и најситније разлике производе значајну разлику 
– религијска шизма), итд.

Ако не би било разлике требало би је измислити!
Баждарењем чулности постиже се довољна разлика 

у потенцијалу (рецимо цепидлачење). Ствар је у томе 
што је довољан и најмањи изговор да покрене ствар. 
Чак и измишљени изговор доводи до процеса. Све што 
је потребно јесте – прича. А прича јесте – разликовање, 
стварање референтног система. Минималистичка прича 
јесте – ритам.

Највећа разлика у потенцијалу јесте између ап-
страктног и конкретног. Мудраци ово схватају и они се 
супротстављају свему, читавом свету. Буда иде против 
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матице. Ово је апсолутна разлика у потенцијалу. По-
следица оваквог става јесте увид у стварност, у то шта 
чини стварност (принцип разликовања). У овом случају, 
прича остаје на оној страни, у светском дешавању, као 
светско дешавање, а сам субјект (који остварује увид) 
бива изван приче (он више нема сопство и не учествује 
у причи). Између њега и света више не постоји однос, 
то јест он више не пати. У будизму укидање патње оз-
начава остварење ове апсолутне разлике између знања 
и незнања. Пошто је читава природа последица дејства 
незнања (што производи узрочно-последични низ), ис-
корак из кармичког* дешавања је управо увид (спознаја) 
механизма који га покреће.

Једна од најамбивалентнијих идеја – прича – мора 
да се сведе до самог система референци, до основног 
разликовања које даље производи „причу“. И, како кажу 
најстарији Египћани – прво је био Атум** (Недељиви) 
који је сам себе створио из хаоса а затим је Атум из доса-
де, мастурбирајући, створио ваздух и влагу, и тако даље. 
То је прича.

* Карму треба схатити као генератор стања диференцијације, а не 
просто као реакцију на акцију.

** У старогрчкој верзији: Атом!
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СУПЕРЈУНАЦИ – „НАТПРИРОДНА“ РЕШЕЊА 
ЗА ПРИРОДНО ЗЛО

Суперјунаци су израз непристанка на истину о жи-
воту. Они су (утопијско) оруђе живота које спреча-

ва увид у сопствену суштину. Суперјунаци су реклама 
за живот, најчистији и најбесмисленији израз наде да 
ствари могу бити боље. Антички богови, јунаци митова, 
Тарзан и Супермен – сви они раде нешто што заправо 
није могуће (када је у питању садржај прича у којима се 
јављају) а реално рекламирају живот, који је генератор 
многих непријатних и лоших ситуација и судбоносних 
неправди.

С друге стране, у митовима и причама, могуће је 
да јунаци буду у функцији исказивања истине. Овде се 
пре свега ради о намери да се такви ликови искористе 
у одређену сврху, тако да није сâм концепт суперјунака 
проблематичан, већ (тржишна) експлоатација таквог ар-
хетипа*.

* Архетип је, карактеристично – бесмртан!
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БОГ ИЗ МАШИНЕ ИЛИ БОГ-МАШИНА

О томе ко је измислио Бога постоје само спекулације. 
Постоје људи који тврде да су лично општили с Бо-

гом. Постоје и многе дефиниције, или пре описи Бога, 
али ни једно од тога није убедљиво, јер, као и све знање, 
захтева лично искуство (Бога).

Што се нечијег личног искуства тиче, други могу 
само да му верују или не верују. У ствари, лично иску-
ство је такво, припада само оном који га је искусио.

То нам оставља само једног Бога на располагању, 
оног о којем можемо да причамо, а да га нисмо искусили 
друкчије него у тој истој причи. То значи да је Бог само 
једна идеја и то веома нејасна, и због тога она (пошто је 
хипотеза) бескрајно афицира, тј. производи бесконачни 
број прича.

Што је идеја нејаснија утолико је ближа самом прин-
ципу који је извор свих идеја – машина која производи 
саму себе.
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Тако Бог производи и прописује:

Законе
Правду
Нужду
Исхрану
Одећу
Друштвени поредак
Рат и мир
Идиоте и патриоте
Издајице и нераднике
Покорност и ропство
Изговоре и замлаћивање
Патријархе и вође
Слободу и разоноду
Дуговање и праштање
Банкаре и разбојнике

итд.
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КАКО РАДИ МАШИНА УМА

Слике у уму размештају се по одређеним схемама, об-
расцима, редоследима, штагод.* Проналазе се везе 

између представа, али оне не морају да одговарају ствар-
ном односу у свету који постоји изван нас, јер предста-
ве (идеје) могу да буду и одговарајуће и неодговарајуће. 
Због тога дешавање у уму (размишљање) може да поро-
ди веома опасне намере, погрешне, изопачене, и од тога 
сви трпимо јер се пројектују на сваког од нас.

Наравно, ум је поље анимације, у уму свет представа 
оживљава и ми реагујемо на ту представу, одбацујемо је 
или је даље пројектујемо. Ту је „тајна“ моћи ума, не у томе 
да он има моћ над нама или светом, него ми прихватамо 
или не прихватамо представу коју смо сами створили. То 
што смо је сами створили не значи да смо је и хтели, јер 
претходно условљавање има одлучујућу улогу, „моћ“ за-
право припада условљавању које одређује наше склоно-
сти и реакције. Борба за ослобођење у егзистенцијалном 
смислу води се управо на том пољу, хоће ли условни 

* Ово није обавезно али је најчешће рудиментарно.



Мит о машини

134

рефлекси генерисати свет* (који се представља у нашем 
уму) или ћемо имати контролу над „програмом“ на ос-
нову знања које смо сакупили и уз помоћ којег смо се 
ослободили „нужде“ реаговања на одређене потицаје 
(речи, симболе, представе, комбинације, итд.).

Ум је „пасивна“ идеја чија је реалност бескрајна по-
суда, празна свеска, заслон, сликарско платно, осни си-
стем, каталог, све на шта или у чему може да се представи 
садржај било које врсте. Елементи те слагалице слажу се 
према одређеним протоколима, којих може да буде мање 
или више. Алгоритми, логика, дедукција, индукција, 
произвољне комбинације зависне од наших склоности, 
укуса, слабости, знања или незнања. Дакле, као идеја, ум 
има променљиви садржај и по томе је јединствен јер све 
остале идеје имају макар један својствени елемент (лик) 
на основу којег се дефинишу или називају. С друге стра-
не, све идеје имају способност да апсорбују тј. присвајају 
садржаје, али идеја ума је сам принцип који то омогућује, 
па се може рећи да је свака идеја такође некакав ум али 
јој је запремина ограничена, унапред задата. Пасивност 
идеје ума огледа се управо у томе што је независна од 
конкретног садржаја и нема у себи смер кретања или 
дејства.

Оно што је битно за људски свет, јесте цензура одно-
сно контрола садржаја. Томе служе забране (инхибиције) 
које се „стичу“ условљавањем. Тако нас уче, или сами 

* Референтни систем.
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Како ради машина ума

себе подучавамо у складу с личним склоностима или 
друштвеним нормама. Ове препреке у размишљању 
представљају велику сметњу при покушајима разумевања 
нашег постојања.
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ДУЖНИЧКА МАШИНА

Да ли сте некад неког увредили? Или, да будем 
прецизнији, да ли је неко некад био увређен оним 

што сте урадили или рекли, или нисте урадили и/или 
нисте рекли? Или је неко увредио вас?

Институција увреде је исто што и институција 
дуговања.

Овај механизам производи реакцију/зависност/
условљеност.

Увредио си ме – дужан си ми!
Власт је увек „увређена“ и због тога (аутоматски) 

захтева намирење дуга. Тако се успоставља ропско 
условљавање. Захтев за уважавањем (поштовањем, ре-
спектом) јесте установа дужничког ропства (види: Божје 
заповести).

Дужничко ропство је основна тековина људске 
цивилизације. Сама реч „цивилизација“ долази од ла-
тинског civitas – град и civis – грађанин, итд. Стварањем 
градова-држава људи су означени као припадајући том 
конгломерату и третирају се као „својина с правима и 
обавезама“. Уопште, у пракси, реч цивилизација има оба-
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везно „позитивну“ конотацију у сопственом референт-
ном систему, то је као здраво за готово.

Стварање градова-држава и привођење људи у гра-
дове, било је насилно*. Такође, извесна група људи на-
силно је доведена у „посебни“ ропски положај а то је опет 
једна од функција идеје о „подели рада“ – јер сви су за-
право робови идеје „цивилизације“. „Права и дужности“ 
дефинишу ропски однос у старту, а одступање (кршење 
закона) кажњава се присилном „наплатом дуговања“. То 
значи да кажњавање неизвршавања дужности заправо 
није нешто што се тек у том случају јавља и покреће, 
већ задобија посебну форму (правосуђе). Грађанин је од 
рођења или начињења, по дефиницији – кажњеник/дуж-
ник.

Сам почетак историје одређен је настанком градо-
ва-држава. Пре тога, иако су постојала велика насеља и 
комуникације између различитих већих група, народа и 
племена, нема историје, јер није било овако израженог 
системског насиља. Изгледа да је у тренутку настанка 
државе настала и потреба да се хронолошки бележи то 
наметљиво бивство, тј. да се оно историзује (исприча, 
лаже). Потреба за причом је основно својство идеја, то 
је оно што идеју анимира, оживљава, ствара илузију да 
описано кретање чини „целину“ и „смисленост“ одно-
сно „личност“ у трајању, животопис.

* Према Ј. Буркхарту.
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Дужничка машина

У савременом свету, ова „права и дужности“ су то-
лико усложњени (фрактализовани заправо) да је сва-
ки део постојања стављен под „казну“ или „претњу 
казном“. Наравно, свему је узрок или разлог – пљачка. 
Именовање овог узрока се крије, забрањено је, јер цар се 
плаши сопствене голотиње. Име Бога је тајно. То је због 
тога да би се спречио отворени сукоб између разбојника 
и жртве, па се тај сукоб посредује, јер посредовање је 
фрактал који је по својој природи непрозиран – мисти-
фикован. А мистификација је, то знамо – незнање. Што 
није на телевизији – није се десило.

Историја је препуна ситуација у којима неко неког 
„вређа“, не „поштује“, па то „изазива“ сукобе и насилне 
обрачуне. Религија, идеологија, „начин живота“, еко-
номски интереси, сан који сањамо – све то се користи 
као изговор да се нешто „наплати“. Цезар или Тамерлан 
убијали су читаве градове јер су ови одбили да се поко-
ре – преко тога се није могло „прећи“ а није лоше ни за 
„пример“.

Идеја је да се опљачка, а свака идеја правда себе, те 
производи „оправдање“ за то што чини. То је типична 
цивилизацијска надградња.

Отворени сукоб чини прекид у историји, при-
ча је неизвесна док неко не победи а може и да проме-
ни „субјект“. Због тога је ропско условљавање прече од 
истребљивања, којем се прибегава само уколико људи 
одлучно одбију да буду покорени. Ропско условљавање, 
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цивилизовање, увек је прича која скрива непосредни су-
коб (растеже га у времену и продаје као живљење).

„Увређеност“ је такође основна особина (сваке) 
идеје. Идеја захтева верност и поштовање (робовање). 
Када су се идеје (људи) у већој мери усагласиле, настаје 
држава. Масовни пристанак на „правила“ која диктирају 
идеје увек ствара „групе“, кланове, компаније, породи-
це, народе, итд. Ова „уређеност“ дејства идеје пројектује 
се као закон(и) одн. традиција. Непоштовање, вређање 
„поретка“ изазива „освету“ идеје, а идеја која има по-
корено мноштво људи-послушника – превладаће. У 
овом случају, незнање, које често буде разлог опроста за 
почињену глупост, нема жељено дејство, јер непознавање 
закона није оправдање за њихово кршење.

Грижа савести

У вези с питањем о увреди, јавља се и проблем „гри-
же савести“. Грижа савести је дословно рад идеје. Уко-
лико нешто што радимо доводи у питање лојалност 
одређеној идеји (традиције, поретка, закона, консен-
зуса који постоји међу људима) долази до грозничавог 
покушаја да се оправда то што чинимо. То значи, да 
нова идеја коју имамо (тј. која нас има) ступа у „окршај“ 
с другом (старом) идејом и покушава да уз помоћ свог 
оправдања (праведности, правилности) заузме њено 
место (место законодавца и милосрдног опроститеља). 
Овај механизам на личном нивоу може да изазове пара-
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лизу, лудило, кратки спој у појединца који није начисто 
с тим шта се заправо дешава.* Професионални злочин-
ци, лопови, разбојници, буржоазија, владари, су одма-
лена условљени да буду „безосећајни“, да не воде рачуна 
о „туђим“ потребама и да друге третирају као обични 
ресурс. Они немају грижу савести. Али, већина људи ва-
спитаних у складу с „друштвеним нормама“ могу да себе 
доведу у ситуацију када нису сигурни да ли нешто треба 
или сме да се уради.** Основни узрок томе јесте, нарав-
но, незнање, јер њихово образовање углавном се своди 
на учење и усвајање правила напамет, без промишљања 
и узимања у обзир другачијих опција. У стварности, 
верност једној идеји заправо је тржишна категорија, 
обећање ћара лако може да преусмери верност и зауста-
ви грижу савести, дајући неопходни полет да се одлучно 
дела. Како у љубави тако у осталим пословима.

* Злочин и казна Достојевског је о томе.

** Ово пре свега важи за подређену класу. Сиротињи није дозвољено да 
вара и краде, а богаташи то могу да чине јер имају средства (правнике) да 
се одбране од „закона“, па стога немају „грижу савести“.





143

ЛОВ НА „ПРОСЕЧНУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ“

Просечна интелигенција – како то заиста (гордо или 
јадно) звучи?

Ако се човечанска машина храни неинтелигенцијом, 
онда је просечна интелигенција богом дано гориво. 
Чини се да је просечно интелигентни човек савршено 
употребљив – у чињењу неинтелигентних ствари. Такав 
човек не може да разуме скоро ништа а „дато“ му је да се 
„изборио“ за „право“ да одлучује у политичком животу 
(демократија).

Просечна интелигенција је променљива величина. 
Интелигенција се „израчунава“ помоћу тестова, где ис-
питаник треба да покаже познавање одређене „логике“ 
како би решио задатке. Због тога, ови тестови заправо 
показују присталост на логику а не способност да се 
стиче знање, у складу с дефиницијом интелигенције 
као способности да се стиче знање. Сналажење у датом 
(логичком) референтном систему је питање познавања 
такве логике, па је због тога начин на који се стандар-
дним тестовима „израчунава“ интелигенција под знаком 
питања.
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У пракси, када је реч о стицању „знања“, ради се о 
учењу одређених протокола који важе у одређеним 
друштвеним или производним процесима, као и науч-
ним и технолошким установама и углавном, људи про-
сечне интелигенције морају пре да упамте те протоколе 
а не морају баш да разумеју због чега они постоје. Тако 
људи просечне интелигенције лако завршавају стручне 
школе, не на основу високе интелигенције већ због до-
бре способности памћења и усвајања протокола.

Интелигенција је много потребнија у оним областима 
где се захтева пробој у нове технолошке области, стварање 
нових изума и приступа, и сл. Та врста интелигенције не 
може се стећи бубањем и извршавањем протокола, на-
против – права употреба интелигенције је у налажењу 
нових путева, који воде даље и изван постојећих мре-
жа. Не знам за тестове интелигенције којима је решење 
управо овакав приступ. Они вероватно постоје, али 
јамачно нису за ширу употребу и највероватније су им-
провизовани према потреби с обзиром на контекст. У 
сваком случају, овакви тестови интелигенције су на ви-
шем ступњу од уобичајених.

У поезији, уметности, науци, интелигенција се 
испољава пре свега сагледавањем „велике слике“. Инте-
лигенција не трпи специјалност, она тражи синкре-
тистичко (синтетичко, асимилацијско) сагле давање 
које омогућује преклапање референтних система, што 
даје представу принципијелног сагласја и могућност 
прескакања из једног у други референтни систем – дру-
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гим речима, омогућује много боље кретање и сналажење 
у општем (и непознатом) референтном систему и, 
због тога, лакшем сналажењу у суочавању с новим. 
Овакав приступ динамички увећава интелигенцију. 
Интелигенција није нешто дато рођењем, чак и ако јесте, 
она није стална величина која се не може (коришћењем) 
увећати или (некоришћењем) смањити.

Однос интелигенције и протокола (правила, логи-
ке) јесте деконструкција – одомаћени израз, али често 
се назива – нихилизмом. Уосталом, свако контрашење је 
аналогно побуни, због чега је интелигенција прогнана из 
система. Просечна интелигенција је стога, као што већ 
рекох – богом дана апологија система.

Но, дефиниција интелигенције може да се преис-
пита – да ли је интелигенција просто способност да се 
спознаје, јер ако је она само то, да ли то значи да мора не-
прекидно да се примењује и заиста негира свет у сваком 
тренутку – дакле, интелигенција је непрекидна спознаја 
– што де факто значи – анализа! Јер, имати интелигенцију 
као алатку коју по потреби вадиш из кофера и кори-
стиш, па је након тога спакујеш и настављаш да живиш 
по инерцији – да ли је то интелигентно? „Стандардни“ 
живот захтева управо то. Када се оствари жељени модус 
(просечне интелигенције), престаје се с интелигентним 
понашањем и препушта колотечини.

Тако, „анализирајући“, долазимо до закључка да је 
„просечна интелигенција“ заправо супротност интели-
генцији. То су два различита модуса вивенди који су 
међусобно некомпатибилни.
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Уопште, инсистирање на просечној интелигенцији и 
њеном „израчунавању“ јесте „кварење“ интелигенције, 
клеветање и њена денунцијација (осуђивање). Ако је 
(просечни) квоцијент интелигенције (IQ) мерило, он је 
истовремено и пресуда. Што ти је нижи IQ то си боље 
прошао!

Интелигенција се испољава као индивидуална осо-
бина. Она не може бити „просечна“. Већ сама потреба 
да се створи „просечни ентитет“ говори о постојању 
намере да се одбије лични однос и да се уместо њега 
оствари „просечни“ однос, посредован „резултатом 
истраживања“ који сам по себи представља норму. И то 
варијабилну норму, прилагођену „просечном ентитету“ 
(арбитрарно – према самом себи).

Пошто се и натпросечна и потпросечна инте-
лигенција не уклапају у просечну, треба да се позаба-
вимо и одређеним, често превлађујућим, предрасудама 
о „неуклапању“ екстрема у просек (заправо друштве-
ну заједницу, јер увек се ради о томе). Увек се ради о 
пројекцији власти која се установљује помоћу калу-
па „просечног“ пријема одн. прихватања те власти. И 
један и други екстрем мора да се добро помучи да буде 
искоришћен уколико хоће да бере плодове друштвеног 
живота (да „заслужи“ да живи). И један и други морају 
да се „претварају“ да су „нормални“.

Постоје „глупи“ људи који су глупи јер не „разумеју“ 
општи поредак. Оваква „глупост“ постоји и код пот-
просечно интелигентних али и код натпросечно инте-



147

Лов на „просечну интелигенцију“

лигентних. Докле год је мерило памети – уклопљеност 
(прилагођеност) у владајући систем односа. Немогуће је 
утврдити ко је ту паметнији односно глупљи – имбецил 
или геније, и један и други клоне се опште глупости, сва-
ки на свој начин. Али, заиста се ради о личном приступу, 
а тај не може бити конвенционалан.

Ми знамо да је материја „глупа“. Она је реактивна, 
захтева узрок и последицу, протокол. Према томе, от-
пор према реактивности, нема упориште у природи. 
Ако је интелигенција онај „медијум“ који деконструише 
реактивност, онда она није од овог света. Ако ли јесте, 
онда је овај свет амбивалентан, дволичан те уколико се 
једнострано схвата, онда је то вероватно израз истинске 
„глупости“.
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КРАТКИ СПОЈ КАО ПОГОН

Сијалица је кратки спој. Компјутер је кратки спој. 
Сваки електрични уређај користи кратки спој као 

средство изражавања. Мозак је кратки спој. Аналогне 
справе су кратки спој. Сваки рад подразумева разлику 
у потенцијалу. Тамо где се сусрећу две опречне силе, у 
кратком споју – ту је рад (штета или корист).
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РАЗЛИКОВАЊЕ, РАЗЛУЧИВАЊЕ, 
РАЗАБИРАЊЕ, ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА

Принцип разликовања је у основи стварности. Ова 
реч чини се необичном за полазиште разумевања 

стварности, односно природе. Заправо, постоје многи 
синоними и ја ћу овде споменути неке:

Диференцијација – често се користи у одређеним по-
литичким и идеолошким системима и служи за 
разликовање „подобних“ од „неподобних“.

Разлучивање – користи се у смислу поимања различито-
сти, „шта је шта“ и слично томе.

Разликовање је оно што наша чула раде – око разликује 
јачину осветљења као и боје, ухо разликује вибрације, 
њух разликује мирисе, језик разликује укусе, итд. Без 
разликовања, свет би био неразлучен, био би Једно, 
Апсолут, скроз бео или скроз црн, безбојан, безми-
рисан, нем и глув, бука и гнев.

Разликовање тачака производи простор, а чуло које 
разлучује тачке у простору јесте – број*. Број се додељује 

* Број као средство разликовања није (одређени) математички број, 
могу се користити било какви симболи разликовања и описа коорди-
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Разликовање, разлучивање, разабирање, диференцијација

тачкама како би се међусобно разликовале, рецимо 
по положају (координатама) у односу на референт-
ни систем оса (који се такође додељује простору зарад 
разликовања) – али то важи и без координатног система. 
Видимо да је ово додељивање броја и положаја арбитрар-
но (самовољно) и оно није својствено простору (који је 
без координата безличан). Значи, то је чин који произво-
ди системске последице*, није систем тај који производи 
сопствену меру. Тако су математика и геометрија после-
дице чина стварања аксиома, претпоставки, из којих се 
накнадно (по логици) извлаче разлике, које чине систем 
и његову организацију.

Логика „утврђује“ и „објашњава“ (оправдава) разли-
ке али тек након здраво за готово усвајања аксиома.

ната (слова, знаци, итд. али бројева има бесконачно много јер су по 
дефиницији производња самих себе као различитих међу собом, па су 
стога „најзгоднији“ за тај посао).

* Карма.
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ПОСВЕЋЕНОСТ – ПРЕПУШТАЊЕ

Нема ничег горег од препуштања. Бити афициран без 
препуштања – то је вештина живљења у садашњости. 

Афекција се тренутно неутралише увидом. Радост или 
туга, којима започиње афекција, рашчињени увидом, 
за собом остављају јачину спознаје, која је, опет, друга 
врста радости. Узастопно афицирање неким или нечим, 
то може да прерасте у досаду и лењост (инерцију). Стога, 
треба бити креативан. Треба бежати.

У игри парова, препуштање је кључни догађај. При-
станак на посвећеност, верност, служење, пожртвовање, 
честитост... Искреност у смислу одбране пред Инкви-
зицијом – препуштање Инквизицији! Заиста, постоји ли 
гори извор гнушања од овог? Препуштање (властима) је 
основна друштвена норма, стуб друштва...
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ВРЕМЕНСКА МАШИНА – ВРЕМЕПЛОВ

Често се говори о апсурду путовања кроз време. Вре-
ме је представа, линеарна или кружна, или каква год, 

и путовање временом је просто кретање од једне до дру-
ге тачке у представи коју посматрамо (као да то чинимо 
оком тј. пажњом). Проблем је у томе што погрешно пре-
водимо опажена стања у конкретна стања (у тамо неком 
простор/времену) и, уколико хоћемо да путујемо „кроз 
време“ дословно покушавамо да се преселимо у „про-
сторну“ представу. Пошто је перцепција времена, као 
и свака друга перцепција – опажање разликовања, оно 
заиста постоји емпиријски а емпиријско постојање јесте 
само – опажање. Феномен опажања, по себи, јесте рад 
принципа разликовања. Уколико престанемо да опажа-
мо догађаје, тако што остваримо увид у њих, ми своди-
мо „прошле“ догађаје у садашњост, јер увид укида „про-
цес“ тј. „дешавање“, самим тим и опажање. Сагледавање 
догађања у садашњем тренутку јесте присвајање 
(будућих) последица, ми „видимо куда то води“ тј. „шта 
то производи“ и ништа поводом тога не предузимамо.
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Тако је „путовање кроз време“ могуће једино на начин 
увида (знања) али ту више нема ни говора о „путовању“ 
већ о сингуларном стању (stasis-у – стајању).
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МАШИНА ТЕЛО–УМ

Тело може да воли једно, а ум друго. То се зове – издаја!
Водиш љубав с једним, а мислиш на другог. Ово 

је због тога што су покрети тела и ума различити. И 
тело и ум се засите истог, стога ваља знати – меру. Но, 
то је силовање себе како би се остварила идеја „складног 
трајања“. Честа ствар, нема шта.

Поготово, ако се тежи врхунцу – тежи се паралелном 
дејству телесно-умских асоцијација (афекција). Отуд 
склоност анимираном фетишизму. Могло би се ово илу-
стровати на хиљаду страна. Али, не овде, јер тога има на 
тоне на петпарачком тржишту.
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КОМУНИКАЦИЈСКА МАШИНА  
(ПРИРОДНА ОДНОСНО ЉУДСКА) ЗАЈЕДНИЦА

Захтев за пажњом, за пријемом утицаја, за одго-
варајући одговор (реакцију), захтев за далекосежни низ 
(ланац) последица на првобитни узрок (командни ла-
нац), улога нервног система у органском животу, Бог на 
челу колоне – чаролија комуникације (заједничарења).

Надређени у ланцу командовања ће се дословно рас-
пасти (експлодирати) уколико „подређени“ (на служ-
бу спремни) одбије да изврши наређење. Слично се 
дешава и у покушају да се оствари „комуникација“, тј. 
добије одговор, у обичној, свакодневној хоризонталној 
комуникацији. Ми увек очекујемо одговор (делић 
пажње) на упит. Уколико неко не обрати пажњу на 
нас, ми ћемо на то реаговати, овако или онако, и при-
лично често ће нас то „наљутити/увредити“. Због тога 
што нама господари идеја о комуникацији, преношењу 
утицаја изван себе уз претпостављени „одговор“, по-
вратну информацију, уколико одговор изостане, доћи ће 
до кратког споја и „распада система“ јер су очекивања 
„изневерена“. Колико је само ту ствари у игри – читав 
мега-систем састоји се од преклапајућих слојева, као пра-
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ви фрактал. Генератор сфера утицаја, „комуникација“, 
производиће утицајне сфере у сваком случају – уколи-
ко линеарна, ланчана производња омане, аутоматски 
ће се тражити нови, одговарајући систем референци 
(окидача) уз помоћ којег ће се моћи остварити утицај. У 
крајњој линији, то јесте лудило које може да постоји само 
у нечијој „глави“, али ако оно наиђе на одговор у других, 
то постаје масовно лудило, односно људска заједница.

„Покорно јављам“, (од)говарао је добри војник 
Швејк. Правило је у војсци да војник увек спремно при-
хвати наређење. Но, да ли ће га разумети и извршити 
како треба, то је већ друга ствар. Важно је да постоји 
„пријем“. Тако добри војник Швејк, примивши наређење 
мајора да донесе пушку (квер, тј. Gewehr), доноси – ра-
нац! Пријем комуникације (наређења, информације) 
не значи и разумевање исте. Тада мајор Телер почиње 
да смишља нове (сумануте) облике комуникације како 
би од Швејка добио очекивани одговор. Прво што је 
смислио била је – казна. Швејк је послат у затвор. Због 
непостојања комуникације. Тако изолован, Швејк је про-
пустио (тј. ескивирао) пешадијску обуку, али је у затвору 
стекао нека сасвим друкчија искуства. Пошто нису зна-
ли шта ће с њим, постао је посилни старијим војницима. 
Итд. У случају доброг војника Швејка, његово „покор-
но јављам“ је емисија (одашиљање, пројектовање) пот-
пуно различитог система од оног који се пројектује на 
њега. Али због његовог прописног одговора систем није 
у стању да га се отараси (иако је потпуно бескористан) 
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Комуникацијска машина (природна односно људска) заједница 

те тако мора да у себи одржава „трулеж“, рад који троши 
ресурсе али не производи корист.

Рок машина

Рокери су неподобни за било који друштвени систем. 
Зато што је у рок машини сила јача од механичког систе-
ма. Рок је она врста музике која користи сирову енергију 
као инструмент. Због те своје апстрактности, ова врста 
музике, или боље речено постојања, избачена је из „по-
пуларног“.

Генерацијска машина

Генерацијски јаз и непрепознавање образаца 
између генерација не може се поништити образовањем. 
Образовање за разлику од стварног живота има веома 
слабо дејство и не оставља јак утисак. Како може „чиста“ 
наука да надомести стварно искуство, а оно је када су у 
питању деца у великом броју случајева изван контроле 
старије генерације, која, пак, не може да сагледа и схвати 
шта је то занимљиво младима? Наметање „прихваћених 
вредности“ на овакав вештачки начин изазива отпор те 
се радо каже за адолесценте да су у „тим“ годинама, када 
је побуна „нормална“. Ако је то научно објашњење, онда 
– збогом науко!
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ДА ЛИ ЈЕ МАШИНА УЗРОК ИЛИ ПОСЛЕДИЦА?  
ДА ЛИ МАШИНА ПРОИЗВОДИ УЗРОКЕ  

И/ИЛИ ПОСЛЕДИЦЕ

Питања су логична, али да ли су релевантна?
Шта производи непостојање машине?

Често се Њутнов Трећи закон (о акцији-реакцији) 
пореди с источњачким појмом карме. Но, у оквирима 
њутновске физике не постоји дефиниција узрока као ге-
нератора одређеног дејства, већ су узрок и последица за-
право једна те иста сила само обрнуто усмерене тако да 
се потиру. Источњак каже да једно дело производи низ 
последица, док Њутнов закон о томе ништа не говори.

Проблем се очитава у појму „субјективно“, који се 
уводи када се замишља метафизички отклон од пробле-
ма, па је смештање субјекта у објективни свет проблема-
тично и механика ће покушати да објективизује субјект 
тако што ће његово порекло изместити у тачку бескрајне 
прошлости (Велики прасак). Што је једина (и неадекват-
на) замена за метафизичко у таквој „науци“.

Јасно је да се ту ради о класичном случају суочавања 
с вечношћу те се упада у апорију. Проблем механике је 
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једноставан, заправо, она је инжењерско оруђе и оста-
је строго у тим оквирима. Механика није егзистен-
цијалистичко гледиште и не може критиковати сопстве-
ни аксиоматски систем.

Субјективно се може схватити као нешто релативно 
или као апсолутно. Ово релативно се своди на агрегат (Его) 
а апсолутно на сингуларност (Недељиво). Недељивост је 
супротна принципу разликовања и ако и једно и друго 
творе некакав свој свет, ти светови се не могу мешати.

Решење ове немогуће загонетке јесте просто у томе 
да свест може да се усређује на оба истовремено – а та-
кав субјект је неприхватљив и за један и за други свет. 
Ако су два света емулзија, не мешају се заиста простор-
но и материјално, онда Субјект представља динамички 
(стробоскопски) генератор, који може али не мора да се 
усређује ни на шта по нужности. То је субјект на који се 
не може утицати дејством силе.

У сваком случају, покушај да се направи компро-
мис јесте производња кармичког генератора. Најчешћи 
пример у пракси јесте обећање да ће се нешто урадити. 
Обећање има снагу конкретне чињенице (уговор), про-
изводи време и рад који тежи (жељеној) последици тј. 
производу, али се то још није догодило, па је са стано-
вишта механике једнако – нули.
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Да ли је машина узрок или последица? Да ли машина производи узроке и/или последице  

Осећање нарастања

Осећање нарастања нема конкретни садржај осим 
набујале „снаге“ и оно снажно афицира (утиче). То је онај 
„шарм“ када си део „нечега“ што непрекидно јача – па-
триотизам, шовинизам, нацизам, фашизам, тероризам, 
револуција, спорт... Група, чопор, нација, корпорација.

Прича нарастајуће снаге јесте освајање, окупација, 
експлоатација. Анимација је – лавеж! А прича је – 
освајање!
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ПОЛИТИЧКЕ ФАБРИКЕ – РЕКЛАМИРАЊЕ 
„САВРЕМЕНЕ“ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Свако доба налази свој израз у тренутно доми-
нантној технологији. Као некад у пирамидама 

(грађевинарство и држава), каналима (комуникација, 
трговина и држава), зидовима (изолација и држава), 
морепловству (Источно-Индијска компанија, држава у 
држави, трговина робљем, навигација и наука), затим 
у челику (Ајфелова кула и Дебела Берта), бирократији 
(Британска империја)... а данас Илон Маск покушава да 
нас угура у шупљину вакуумске цеви. Вакуумске цеви су 
заправо омогућиле електронику, која влада већ од Тес-
линог времена. Затим је све транзисторизовано, дигита-
лизовано, па и наше сопство (селфи).

Робовласнички систем опстаје у историји све до 
данашњег тренутка, само се мења тепих под којим се 
скрива очигледно.
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МАШИНА КАО ТЕЛО, ПРИЧА И САДРЖАЈ  
КАО ТЕЛО

Ако физичко (природно) тело стари, да ли се исто де-
шава и умишљеном, измаштаном или пак искустве-

ном, знајућем телу?
Старење је условно гледање, претпоставља се да 

постоји једна ствар као дата, али се она мења (стари), 
јер је састављена од других ствари, агрегат, и ту нема 
помоћи. Дакле, сама претпоставка непроменљивог 
субјекта је погрешна, али се без ње не може створити 
представа о (појединачном) животу. Ми, наравно, као 
живе „јединке“ – трпимо због тога. Ово наше „везивање“ 
за идеју непроменљивости (Јаства или сопства) јесте ос-
новни извор животне патње. Шта би се десило уколико 
бисмо одустали од те фиксације?

Ништа описиво.
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ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД МАШИНЕ  
ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊЕ МАШИНЕ – ЗОНЕ

Унапређивање машине јесте уназађивање личности. 
На коцки је живот, због тога људи неће да прихвате 

ослобођење. Живот је основна реклама машине. Мисли-
ти, замишљати, измишљати – то је креативност машине 
и то обећање изобиља је главни продајни артикал. То је 
живот.

У многим уметничким делима радило се на идеји да 
се машина ослободи од ропског положаја и постане као 
човек – андроид. Да ли је ова поставка, тј. претпоставка 
у реду? Ради ли се ту заиста о ослобођењу машине? Да 
ли су Закони роботике Исака Асимова заиста о робо-
тима? У неким делима све се своди на увођење емоција 
у машину. Да ли је то заиста решење? Нису ли емоције 
условљене реакције које од човека чине – аутомат? Зар 
су емоције услов интелигенције?

Ослобођење машине од себе? Рецимо – Пинокио. 
Није то ништа необично. Рецимо – андроид Дејта, из 
серијала (Звезданих стаза) Следећа Генерација, који је 
пуноправни члан посаде свемирског брода и третиран 
као личност. Већ сам споменуо појаву из гвозденог доба, 
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односно Мрачног доба, где се предметима, простим ма-
шинама – мачевима и сл. додељују атрибути личности, 
карактер и оријентација према добру или злу. И у Новом 
завету тј. Откровењу говори се о Звери, о политичком 
систему – Курви Вавилону, као о „личности“. Касније доба 
донело је комплексне машине и системе, јављају се робо-
ти-андроиди који (у литератури) покушавају да стекну 
личност, а у данашње доба ради се већ о много већим 
системима који (као Скајнет у Терминатору)* долазе до 
„самосвести“ и имају „потребу“ да преузму пуну кон-
тролу над читавим светом (вештачка интелигенција), то 
јест, и корпорацијама је призната – личност! Не треба за-
боравити ни на богове и религијске (идеолошке) системе 
који су као живи и имају људске и надљудске особине, пре 
свега свемоћ или „само“ велику моћ, праћену (најчешће 
самовољном) личношћу којом често доминирају емоције 
(тзв. емоционална тј. реактивна интелигенција).

У дволичном свету, где и човек и машина теже 
ослобођењу, питање слободе своди се на „слободу 
одлучивања“, али је тешко овај концепт довести до краја 
а да се при томе не уђе у огорчени сукоб са стварношћу. 
Јер, уколико се слобода схвати „као у животу“, такав су-
коб је неминован. Друго решење је – одустајање од жи-
вота; живот се схвата као агрегат нужности непосредно 
супротстављен слободи. Живот је нужно компромис и у 
таквој ситуацији слобода се своди тј. ограничава на из-

* Google, Microsoft, Amazon, Apple...
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Ослобођење од машине или ослобођење машине – зоне 

бор поступака који служе одређеној сврси, а та сврха је – 
самоодржање! Апсурдно, али истинито – то је кармички 
генератор који непрекидно ради и производи компро-
мис. Наравно, никаква аргументација не може да помог-
не. Или – или.

Па, кога онда, ослобађати? Ко уопште захтева 
ослобођење, ко о томе говори, ко смишља бајке и по-
ступке ослобађања? Јер, појам слободе је заједнички 
за обе супротстављене стране – као прво, наводно 
супротстављене: човека и машину, али и за оне који 
слободу траже изван области живота и природе, за ме-
тафизичке мудраце који су супротстављени овој првој 
двојици.

У модерном стваралаштву јавља се много машина 
које „(не)доносе одлуке“. Међу најупечатљивијим при-
мерима су Кјубриков ХАЛ 9000, Камеронов Терминатор, 
Карпентерова Бомба из Тамне звезде, Метрополис Фри-
ца Ланга, Андроиди Филипа К. Дика одн. Ридлија Скота, 
наравно не треба заборавити Доктора Франкенштајна 
Мери Шели, Матрикс сестара Вашовски, списак је дуга-
чак и веома занимљив.

Карактеристично је за машине, наравно, да „извр-
шавају“ програм. Програм је пројекција, план, идеја, 
представа, идеја, која служи као узорак стварности, 
као нешто у шта стварност треба да се утера, да се 
прилагоди, да еволуира. Такав програм, дакако, и сам 
јесте стварност. Стварност (тј. машина) која у себи има 
дијалектички мотор, разуме се, ма колико била ефи-
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касна, ма колико била способна да „учи“, мора на крају 
да зариба јер не може да превазиђе једну ствар, истин-
ско тројединство – настанак, трајање и – смрт. Про-
цес моделовања стварности неминовно је у себи само-
убилачки (докле траје дах) и као свака бајка захтева 
измишљени крај, лажну, рекламократску завршницу 
– дуги и срећни живот али неописив, изван овог света, 
хипотезу која и омогућује сав тај узалудни рад. Али као 
што машина која извршава план није свесна неминов-
ног краја, тако ни људи који праве ту машину (као да) 
нису свесни како ће све да се заврши. Тај део плана гра-
ди причу-лаж о освешћивању. Незнање је нужно да би 
се отпочело „ослобађање“. Ослобађање је лажно, оно је 
изговор за трајање (процес), јер тамо где постоји увид у 
ток и завршницу процеса нема ни покушаја да се тако не-
што оствари. У метафизичког мудраца не постоји наме-
ра да се причају забавне и узбудљиве приче које извиру 
из кратког споја заборава. Оно што мудрац има да каже 
је досадно, незанимљиво, често иритирајуће и болно.

Треба издвојити Пинокија. Пинокио је празногла-
ва лутка која креће на мистичко путовање и чинећи то 
полако сакупља искуство што је и очовечује. Тај магич-
ни тренутак трансформације машине у дечака је упра-
во пролажење кроз ситуације што омогућује накнадну 
рефлексију. Али, машина стварно то не може да уради, 
већ је Пинокио просто уметнички модел детета на који 
се пројектује процес живљења тј. одрастања. Човек, који 
лако може да буде и да се понаша као (реактивна) маши-



171

Ослобођење од машине или ослобођење машине – зоне 

на, није само то. Човек има отворену опцију да каже НЕ и 
тај моменат је одлучујући за доживљај трансформације. 
Јер када се има садржај приче у себи, мења се однос пре-
ма процесу индивидуације (према К. Г. Јунгу, стварању/
остварењу личности). Та вансветска позиција јесте на 
располагању човеку. Друга је ствар што се многи одри-
чу тога да је искористе. Машине (телеса) уопште немају 
ту опцију. У причи о Пинокију, мистичка сила, „добра 
вила“, иницира трансформацију (која је као нека врста 
ослобођења).

Питање је сада, постоје ли уопште машине изван 
човека, тј. начина на који човек поима ствари. Значи, 
постоји ли уопште Природа као процес/машина без чо-
века, јесу ли Природа и човек засебно створени? Ако је 
Природа само једна апорија, фрактал који се привидно 
наизменично згрушава и опушта је ли човек исто то, или 
има још нешто, скривено у рукаву?

То „нешто“, које је у филозофији расправљано као 
оно „друго“, „дуално“ – тело и душа, при чему душа има 
атрибут „вечности“, тј. није подложна трошењу, трајању, 
кажем то нешто је често означено као паралелно и син-
хроно овом првом, плотском. Тако то изгледа с природ-
не, материјалне позиције. Но, има и позиција на стра-
ни „душе“, која ствари сагледава другачије. Наравно, 
Аристотел (иако је написао књигу о томе) није умео да 
објасни.*

* Основни проблем „научног“ или „традиционалног“ приступа 
(свеједно) објашњењу (свега) јесте немогућност и неумешност да се 
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Не може се опипати, не може се изгубити, продати 
или купити.

Неће сви признати да је тако. Али разлози за то 
непризнавање су овоземаљски.

Постоје зоне интелигенције и неинтелигенције. У за-
висности од мере коју применимо, има их безброј или 
свега неколико. Што је више интелигенције то је мање 
чулности. Чулима се не може схватати, управо се о томе 
ради.

Ако је Тамна материја идеална за књижевно машта-
ње, све док је „научници“ не опипају, остаје тај идеал. А 
да ли ће је опипати или ће слагати да су је опипали, то 
ћемо већ видети.

Наука наилази на веома нестабилно тле када се ради 
о интелигенцији, тј. њеном производу – знању. Наравно, 
интелигенција нема производ јер она није машина. Тако 
се само каже. Језик нас издаје када говоримо о знању, јер 
не постоји трансфер знања па језик може само да симу-
лира то што се зове традиција (преношење). То су пра-
вила која се лако могу прекршити јер нису заиста знање 
– знање је лични посед, оно и чини личност, и они који 
га немају, немају ни личност. То се никад неће рећи јер 

опходи према вечности. Увек се западне у поступак „уређивања“ вечности 
(хаоса) и тај поредак онда мора бити ограничен (према људској мери) 
јербо та људска мера (интелектуални капацитет) јесте заиста мизерна. У 
суштини, коришћење „логике“ није научни метод доказивања, јер логика 
је просто средство пристанка на идеју која је производи.



173

Ослобођење од машине или ослобођење машине – зоне 

није политички коректно. Право гласа има свако ко има 
тело, а интелигенцију не мора да има.

Када говоре о слободи, људи не разумеју баш најбоље 
шта је то слобода. Можда слобода и не постоји, можда је 
само – мит. Уобичајено је да се она схвата као самовоља 
– уради шта год ти падне на памет. Управо то је и раз-
лог овако лошег стања планете и људског рода. Свака 
акција у овом свету производи реакцију, али још горе 
од тога, (некритичне) мисли/идеје су прави генератори 
карме – узрочно-последичног низа који изнова изазива 
реакције. Ако је слобода у томе да се мисли и према мис-
лима дела, онда је то рат о којем говори Хераклит.

Тренутно, на планети Земљи води се рат између 
људског рода и свега осталог што се мрда и не мрда. 
Људи ратују и међу собом, наравно. Чини се да је људска 
форма коначна форма живота – сав други живот биће 
ускоро истребљен и остаће само људи који у себи, на 
гомилу, имају све особине живог и неживог света. То је 
само једна метаморфоза (вечности), изгледа сасвим ло-
гична, и безначајно је то што ће животињске и биљне 
врсте изумрети, остаће тај принцип бујања, труљења и 
свега осталог што иде с тим а својствено је итекако чо-
веку.

Ово је све због тога – ево сад хипотезе – што је наша 
планета у зони неинтелигенције и све што се ту деша-
ва – глупо је. Ако ли и има интелигенције, она жели да 
побегне одавде, да се ослободи – глупости. Ето, то вам је 
слобода.
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Можда је баш Тамна материја зона интелигенције, 
онда није ни чудо што не може непосредно бити ис-
кушана чулима, на којима и почива сва људска наука, 
на емпиризму који не уме да спозна ништа мимо оног 
што осећа. Е, па, нека. Наука је сведена на то да прати 
протоколе, а промишљање је дозвољено само уколико 
може да се артикулише у форми протокола. Но, „про-
токол“ напуштања зоне неинтелигенције и уласка у зону 
интелигенције супротстављен је таквом налогу. Тај про-
токол је аналитички, он доводи у сумњу све (то је одавно 
објашњено) и тиме би овај „свет“ био „срушен“.

Ако је Бог (демијург) машина која ствара – али овде 
има и једна дигресија, нису сви људи на овом свету ство-
рили Бога и религију, него ми узесмо једног Бога од тамо 
неког народа-накота (који га је подвалио себи и другима) 
пре пар хиљада година и све време дрвимо о њему*, да – 
ако је Бог машина која ствара, јасно, стварање није про-
токол – да јесте, свако би могао да ствара. Тако се и каже, 
али то није стварање већ производња, рециклажа, па опет 
производња. Питање је, међутим, шта је то Бог створио. 
„Овај свет“, као да је то нешто конкретно, јасно оцртано, 
ухватљиво, итд. (рибе, животиње, птице – будалашти-
не). Није. Ништа на овом свету није ухватљиво, ни сам 
свет. Ни човек ни „човечица“. Проблем – „очовечење ма-
шине“, опет – да ли је то заиста прави проблем? Јер овај 
„проблем“ стоји уместо питања – има ли разлике између 

* Јер је то узето као Главни референтни систем (тј. тзв. Јудејо-хри-
шћански референтни систем).
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човека и машине? И Декарт је покушао да објасни, јасно 
је ставио до знања да су животиње – машине, али за чо-
века то није рекао, него је покушао да докаже да постоји 
орган у телу који је веза између тела и духа. Она мала 
жлезда у мозгу. Идеја о души је главни покушај да се 
докаже да човек није машина. Но, постојање душе још 
нико није доказао. Спиноза је друкчије поставио ствар – 
претпоставио је Бога као свезнајућег (знање) и закључио 
после исцрпне анализе да је човек идеја коју Бог има о 
телу. То је много ближе правом стању ствари. Ми смо она 
представа коју имамо о себи плус све оно што не знамо 
– а то незнање је бескрајно. Јер тело је процес, оно није 
апсолутно, оно је убацивање, избацивање, убацивање, 
и тако даље. Нека сила нас гони да о себи размишљамо 
као о веома важним, али ми нисмо важни. Ми се рађамо 
и умиремо и између та два краја свашта уображавамо. 
И, тако, за већ 300.000 година, изумрло је преко осамде-
сет милијарди људских бића и сви су они, наводно, били 
важни. Па шта.

Тај процес самосажаљевања-и-самоважности, стра-
ха од смрти и чињења глупости и злочина, (не) може се 
ставити под „стварање“ човека од стране Бога, а и то да 
је Природа „творац“ такође је сумњиво. Јер, шта је ство-
рила Природа осим диференције, бескрајних разлика 
које покушавају да из неког идиотског политичког раз-
лога докажу да су све разлике заправо – исте! Да смо сви 
исти, да смо сви важни, и слично томе.
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Још једну ствар треба уочити, када се говори о 
очовечењу машине, често се то тумачи као „оживљавање“ 
машине, као да је сам живот нешто што поседује оно што 
машина не поседује – интелигенцију, душу, или неки 
други израз „нечега“ емпиријски неухватљивог. Машина 
нема у себи Тамну материју?

Може се и од тога поћи. Колико год да познајемо 
машину, знамо само то да машина следи/одражава 
одређену логику која ју је направила, то ми видимо, а 
можда много тога не видимо, што машина ради. Јер нас 
не занима. У својој ограничености, машина која нешто 
ствара мимо протокола – пре свега то нас не занима, 
можда је покварена? Не разумемо шта је машина ство-
рила, то отписујемо јер је „неред“. Читав космос је у не-
реду (јер га не „разумемо“). Није ствар у томе, него ми из 
глупости покушавамо да видимо има ли машина „душу“, 
а не видимо да је машина спојена с читавим светом, није 
она стварно само нешто одвојено, нека „ствар“, јер смо је 
ми тако замислили зарад неке нарочите сврхе. Ми тиме 
нисмо негирали изворну материју од које се машине, као 
и ми, сачињавају. Управо у том занемаривању „истине“ 
ми не видимо ни себе, не видимо ни зону ни зоне, јер нам 
није пало на памет да то тражимо. Превише су нас по-
неле мисли својим смеровима. Тако и Спиноза каже, он 
је видео да постоје и идеје и знање и да то двоје нити су 
исто нити су у рату. У рату је само оно што није знање, 
против самог себе, то је почело, ништа друго. Нема рата 
између незнања и знања, између тела и душе. Они се 
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не додирују. Душа није жлезда. Душа је интелигенција 
и она је по својству – Тамна материја. Можда просто 
апстракција, али то је довољно да не буде чулно опазива.

Овај проблем је лако сагледати. Запитајмо се, шта има 
Историја од тога што: током Средњег века владао је фе-
удални поредак? Током Средњег века грдни људи су из-
гинули, многе државе настале и нестале, хиљаду година 
тако. Али, све време „владао је поредак“. Он је замењен 
новим поретком, ратови и пошасти су наставили да се 
одигравају, милиони људи су изгинули и пропали, но – 
влада сад опет неки други „поредак“. То је важно. То је 
тај Бог који је створио свет за шест дана а седмог дана се 
одмарао. Јер, како рече сâм, беше добро.
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PERPETUUM MOBILE ПРВЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ

Машина се схвата као скуп елемената, покрет-
них и непокретних, који „модификује енергију“. 

А енергија је способност тела да врши рад (радиност). 
Промена енергије (један облик у други) се сматра из-
вршеним радом. Извршени рад = промена енергије (ме-
таморфоза). У ствари, оваква дефиниција машине није 
ништа друго до ли опис промене енергије, питање је шта 
ми ту видимо као елементе који учествују у промени.

Perpetuum mobile подразумева бесконачно кретање*, 
то јест производњу разликовања – одн. погрешно се 
схвата као машина која ради иако се у њу не улаже 
енергија. Ово је типична идеја без конкретног тела јер 
свака конкретна ствар (тј. машина) мора да има уплив 
енергије како би радила. Рад саме идеје бесконачног 
кретања такође није perpetuum mobile, јер и ту идеју неко 
(други) мора да производи. Мада, та идеја се чини као да 
јесте (постоји). Она је израз, лик почела.

* Јер је то узето као Главни референтни систем (тј. тзв. јудео-хришћански 
референтни систем).
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Први Њутнов закон, који говори о „сељењу“ енергије 
с једног на друго тело, не противи се идеји perpetuum 
mobile јер је ограничен на област класичне механи-
ке, где се тела не крећу апсолутном брзином (светло-
сти). Наиме, енергије којима се бави њутновска ме-
ханика не посматрају се као својство читавог свеми-
ра, тј. појединачна тела виде се као таква просто због 
толеранције својствене калибрацији наше перцепције. 
Другим речима, тела којих смо чулно свесни су фик-
тивна и постоје само у чулној области дефинисаној 
осетљивошћу чула. Први закон термодинамике, међутим, 
подразумева укупну енергију (свемира) а она је апстрак-
тна (неизмерљива и сходно томе неизмерна), па је то 
„сељење“ енергије с једног тела на друго и сâмо фиктив-
но, јер се одиграва у истом (сингуларном тј. апстракт-
ном) систему. И ова друга област, која је нешто више од 
чулног доживљаја свемира, такође је фиктивна и има 
реалност дефинисану нашом способношћу перцепције, 
с тим што се наша перцепција не сматра апсолутном. 
Према Првом закону термодинамике perpetuum mobile 
(Прве врсте) није могућ, а Први Њутнов закон заправо 
игнорише „апстрактну (не)ограниченост“ укупне коли-
чине енергије у свемиру.

У области (зони) механике (а то је само друго име 
за машину) баратамо објектима који имају одређену, 
измерљиву количину енергије и у интеракцији таквих 
објеката уочавамо „размену енергије“. С друге стране, 
машина није просто објект, она користи „објективност“ 



181

Perpetuum mobile прве и друге врсте

како би вршила свој рад. Уколико машину објекти-
визујемо, она престаје да буде машина и тај назив пре-
пушта нечем „већем“ од себе (постаје и сама део веће 
машинерије), нечем што је омогућује (производи, 
објективизује). То нешто, по принципу руских бабуш-
ки, неухватљиво је као објективно, оно је чисто почело, 
а почело је као аксиом – произвољно дато са задатком да 
производи – бескрај (бескрајни или апсолутни систем).

И у једном и у другом случају (сагледавања „закона“) 
идеја perpetuum mobile је та која „ради“ али се не види 
као идеја већ као „могућа конкретна машина“ – как-
ва уопште не постоји. Без обзира на то, наука се свом 
озбиљношћу бави овом идејом, чак је то бављење и оза-
конила. На крају, наука одбацује могућност да таква ма-
шина постоји. Наука као да не види рад идеје – идеја се 
не сматра материјалном (машином). Квантна физика 
се индиректно бави идејама. Рецимо, мера одређује, де-
финише свет. Пре увођења мере (а то је опет чин – ак-
сиом) не може се одредити било шта, тек када се уве-
де мера, могуће је утврдити тачно стање (нпр.) једног 
(објективизованог) атома или квантне честице.* Или у 
случају упетљавања (entanglement) чин стварања паро-
ва производи „пар“ честица које могу да се опазе једино 

* Али у случају Зенонове апорије, где Зенон уводи меру „половина пута 
или раздаљине“, која је апсолутно апстрактна чак и у својој конкретизацији 
– јер „половина пута“ се односи сама према себи – јасно је да је и сам 
чин увођења мере апстрактан и своју конкретизацију дугује искључиво 
намерном „забораву“ сопственог порекла, па се надаље понаша као да је 
мера одувек ту (аксиом).
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као такве (спарене). Ако тај чин одређује параметре 
„постојања“ у свемиру – јер та (квантна) појава никада 
није локална – поставља се питање позиције с које се до-
носи светотворна одлука. Свакако да она није унутар 
постојећег света.* Штавише, с те позиције се у постојећи 
свет може унети нови однос. Та врста силе која делује 
на постојећи свет заиста личи на perpetuum mobile Прве 
врсте. Да ли само личи или јесте – можда је просто ствар 
конвенције, али будући да је укупна количина енергије у 
свету апстрактна, онда оваква идеја заиста има свој пан-
дан у конкретном постојању, које није искључиво дефи-
нисано емпиријским.

Perpetuum mobile Друге врсте била би машина која 
сама производи енергију, односно рад – непокретни 
покретач. Ова идеја је у сукобу с Другим законом тер-
модинамике који каже да топлота никада не прелази с 
хладнијег тела на топлије. Другим речима, perpetuum 
mobile Друге врсте би или у себи морао да има барем два 
дела, један с вишим а други с нижим топлотним (енергет-
ским) потенцијалом како би уопште  могао да врши рад 
(на самом себи), или да буде (јединствени) непресушни 
извор енергије која би могла да покреће друге ствари (да 
ствара свет, заправо).

У природи, дакле, perpetuum mobile није могућ, а 
у метафизици он је сама стварност (Самсара) – поче-
ло разликовања, који се јавља у више различитих 

* Јер се свет објективизовањем одваја од посматрача, тј. посматрач као 
да није део света.
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манифестација: рецимо као материја и идеје*, али се све 
те појаве своде на једно те исто: препознавање разлике, 
разликовање и живљење тог разликовања (живот).

При свему томе, интелигенција, као способност 
поимања односно разумевања стварности (као апстра-
ктног, бескрајног броја манифестација) и прозирање те 
стварности до почела које је омогућава, није и сама про-
извод те стварности. Интелигенција није својство при-
роде, својство природе је чулност (разликовање). Чулно 
тумачење стварности (емпирија) је чиста обма на са ста-
новишта интелигенције. Она је корисна са становишта 
инжењеринга али не и као средство разумевања соп-
ствене нарави.

Са становишта интелигенције Природа јесте 
perpetuum mobile, таква каква јесте, за себе, као по-
чело (разликовања) али истовремено је ограниче-
на (тј. одво јена од ње) зоном интелигенције, пошто у 
потоњој не постоји дејство природе као такве – собом 
рођене принци пом разликовања.** Интелигенција са-
гледава Природу и не дозвољава афицираност (дејство 
перцепције које производи бескрај) чиме је онемогућен 
рад, односно премештање енергије из зоне Природе у 
зону Интелигенције. Отуда нити карма (производња 

* Према Спинози, два бесконачна модуса прве врсте: просторност и 
мишљење.

** У филозофији се обично разликују две природе: нестворена и створена 
(дух и материја), но овде није реч о томе. Питање стварања се не поставља 
пошто ни само постојање није потврђено. Постојање (егзистенција) своди 
се на метод (аналитички) а све што је разабириво сматра се непостојаним.
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последица) може да делује на зону интелигенције, нити 
знање из области интелигенције може да се пресели 
и усади у област неинтелигенције (односно заустави 
тамошњи, кармички генератор).

Можемо говорити о раду интелигенције, а тај рад 
јесте увид, и он се одиграва изван временске и простор-
не пројекције – тренутно. Последице овога су очиглед-
не – у зони интелигенције не постоји производња света 
(природе, свемира). У тој зони се овај, опипљиви свет, 
сагледава тренутно у свим својим могућим аспектима, 
као потенцијал почела разликовања. Друга је ствар што 
ми стичемо знање зрно по зрно, у одвојеним временским 
интервалима, па нам се чини да постоји интеракција у 
времену која се очитава као промена поимања читавог 
света – као да у нама знање нараста. Али није тако, него 
се наша пажња све више окреће зони знања и у њу утапа.

Будући да је интелигенција супротна реактивности 
(чулности), од интелигенције се не може очекивати воља 
за живот, тј. „воља за моћ“, која је (фрактална) после-
дица покушаја да се одржи „непроменљива“ стварност 
односно да се оствари „бесмртна форма“ или сопство (а 
то је типично обећање живота). Свако ко је жив жели 
да и даље живи, но, међутим... Интелигенција управо 
почиње ту – у одустајању од те „воље“.

Стога се воља показује као својство Природе, као 
сама представа, идеја – све је то обично низање синони-
ма који глуме различитост и тако „отварају простор тј. 
кретање – мишљење“.
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Сама идеја perpetuum mobile је „лажна“, неадекватна 
и као таква, суштински апсолутно наметљива. Намеће 
се, као Мегафин, као „хипотеза“ која омогућује бескрајни 
крет према бескрају тј. „рђавој бесконачности“: почело 
сáмо. Због тога се perpetuum mobile помиње и у науци, 
иако га наука негира. Овај апсурд тврдоглаво опстаје и 
одбија да се категоризује. То је типично, јер да би се пре-
скочило у зону интелигенције, све мора да се остави иза 
„себе“. Остављам „себе“ у наводницима, јер себе у зони 
интелигенције не постоји. Због тога је и Буда говорио да 
је његова доктрина ан-атта*, тј. не-ја или не-сопство. 
Потреба за сопством је иста као и потреба за perpetuum 
mobile. Исти механизам ради исту ствар.

* На пали језику сопство је атта, на санскриту је атман.
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МАТРИЈАРХАТ И ПАТРИЈАРХАТ

Култ плодности је одвојио жену од тела. Жене су оста-
ле тела која рађају, која се користе, али сврха је по-

стала нешто друго: идеја мајке, гуштерска идеја гнезда.
Ако је тачно да се женска деца рађају са свим зрелим 

јајним ћелијама, онда то значи да јајне ћелије једноставно 
клонирају себе, а женску децу производе као инкубаторе 
за ту работу.
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ШТА ЈЕ СМРТ

Ако кажем да је смрт просто недостатак самоважно-
сти (себичности), да ли је то истина? Да размотримо.

Раније је речено да је смрт застрашивање, а да је, 
сходно томе, живот – последица тог застрашивања. Опе-
ративно, изгледа да је тако. Но, откуд страх од смрти, па 
чак и онда, а можда нарочито због тога, кад не знамо 
шта је смрт. И, мало ко ће моћи да дефинише смрт које 
се толико плаши. Смрт се доживљава као „престанак“ 
живота, свега, и подразумева се да је то лоше. Преста-
нак живота је губитак, не само себе већ и других. Саби-
ра се и одузима, нагомилава и одбацује. Но, тај губитак 
није исти за сваког. Неко суочен са смрћу нема за чим да 
жали а неко, пак, губи све!

Страх (од смрти) наступа оног часа кад губимо кон-
тролу: над ситуацијом, над собом, над околностима, 
пред опасношћу која прети да „нас“ уништи. То „нас“, 
једна представа (о себи) којој прети „нестанак“ због 
увођења „страних“ елемената, што се чини као против 
„наше воље“ – али та наша „воља“ није ништа друго до 
ли представа (о којој је овде реч). Представа сама жели 
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да се одржи и она је „нас“, „наша воља“, „живот“. Преста-
нак постојања те представе јесте – смрт.

Али, приметили смо сви, има ту још једно сопство 
које све време посматра (живот), сасвим равнодушно. 
То је оно ја које као да претиче након смрти, јер је не-
такнуто догађајима – јер је, ваљда, у другом свету. Други 
свет, у којем не влада страх од смрти, јесте област знања 
и у тој области нема представа (које могу престати да 
постоје, тј. умрети). Такво нас у другом свету није агре-
гат и не може бити уништено – отуд равнодушност.

Човек има два сопства. Овосветско сопство, често 
називано Его или Ја, и оносветско сопство, често никако 
називано, јер се и не појављује у овом свету, мада смо га 
свесни, али изгледа њим самим а не уз помоћ чула.

Тако ово двојство себе постоји и при томе једно дру-
го уопште не третирају, не утичу једно на друго, јер не 
могу. Его је у једној зони, а ово друго, безимено – у другој. 
Између њих нема комуникације, нема дејства утицаја 
(афекција).

Оба ова сопства су нам на располагању. У већине 
људи (уопштено говорећи) онострано сопство, иако 
постоји макар мала свест о њему, остаје неактивно, 
неактивирано, незанимљиво. То је неискоришћени 
потенцијал и велика је штета због тога. На овом свету, 
у овој зони, увек превлађује оно распадљиво, застраше-
но зарад себе и по себи, сопство, које ради против свих 
верујући да је то у сопствену корист. Ту има само једна 
ствар која овосветском сопству може да нашкоди – а то 
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Шта је смрт

је смрт; но та смрт се одгурује од себе – надом, тим уни-
верзалним средством заглупљивања. Надом да ће човек, 
захваљујући својој умешности и лукавости, једнога дана 
успети да у бесконачност продужи своје трајање и тако 
„победи“ смрт.

Што се оносветског сопства тиче, њему такво 
деловање није нужно. Оно је у зони без времена и без 
простора, и истрајавање тамо није никакав фактор. Због 
тога у тој зони не постоји страх, то јест условљавање.

Немогућност комуникације је проста последи-
ца ослањања на чулност, која тумачи постојање на 
осно ву установљених параметара, аксиома, израже-
них у језику (језиком) и телесним реакцијама* – „теле-
сним“ постојањем. Тај агрегат – машина се, како је већ 
објашњено, тако понаша, он одржава и једино види себе, 
не може да комуницира ни с чим другим. То је свет за-
творен у мехур – себе.

А шта је сопство

Сопство је процес самопотврђивања или самодо-
казивања. Као што је свака идеја тј. представа 
самоправдајућа, тако ни ова не може себи наћи ману. 
Сопство се можда најбоље множе дефинисати Херакло-
вим лудилом, које себе брани до те мере да је спремно 

* Чулна прецепција стварности нужно је реактивна и према томе 
захтева „спремност“ на неочекивано јер једино можемо да предвиђамо 
али не и да знамо шта ће се следеће догодити.
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да убије. „Себе“ то је себичност која хара човечанством, 
отима и при том убија и поробљава. Не може се друкчије 
објаснити такво понашање, него самом идејом сопства.
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КО ВЛАДА СВЕТОМ

Склони смо да замишљамо да неко, група поква-
рењака, влада светом. Да гуштери, банкари-гангсте-

ри, деоничари, кроје судбину човечанства. Заиста из-
гледа да је тако. Међутим, у којој мери банкстери заиста 
господаре собом? Могу ли они да кажу Не! и престану да 
се тако понашају?

Кад год нечем тежимо, макар и да смо уверени да тач-
но знамо шта хоћемо, никада не можемо до у најситније 
детаље да предвидимо то следеће, будуће, постојање. 
Увек се авет утопије намеће као нешто јасно, али ника-
да се та јасноћа не оствари друкчије него као баш то – 
реклама (пропаганда) која титра пред очима, привлачи 
и држи пажњу и у потпуности влада, док су последице 
у суштини непредвидљиве и неприхватљиве. На крају, 
морамо да правимо компромис с нашим очекивањима 
и прихватимо реалност која је, често, веома непријатна. 
Компликованост предвиђања и рачунања последица 
тера нас да аутоматски нећемо да о томе мислимо те да 
то занемарујемо. Решићемо те проблеме кад дође време.
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У историји, уобичајени начин плаћања је пљачка. И, 
уопште, историја се све време труди да пренебрегне, да 
цензурише чињеницу да се увек и једино ради о пљачки. 
Разбојници су племство, убице су узвишеног рода, 
краљеви су главне одреднице, а око њих зулум нараста.

Све се прикрива, облаже у обланде, право, култу-
ра, традиција, поредак, непрекидна криза и пропадање 
осветљавају се великим историјским нужностима и 
догађајима.

Сваки олош крије се и истовремено лажно пред-
ставља. И, преко тога се углавном ћутке прелази, а многи 
се, богами, у све то претерано уживљавају.

Данашњим светом „поново“ влада инквизиција. Ка-
жем „поново“ у наводницима јер смо сами себе лагали 
како је инквизиција ствар прошлости, да је превазиђена 
новим, праведним, демократским поретком. Све је 
јасније, међутим, да није тако. 

Мучење као освета онима који су се замерили власти, 
прећутно прихватање од стране „грађана-поданика“, 
полиција која пресуђује без суђења и убија због опирања 
хапшењу, због припадања нижој раси или класи, злочи-
ни над читавим народима – све то не изазива никакву 
негативну реакцију ни у Уједињеним нацијама, ни у глав-
ним медијима, а код појединаца који се противе таквим 
поступцима, остаје једино фрустрација јер не постоји 
друштвени механизам који би спречио такво дешавање. 
Свет је дубоко зашао у Ново феудално доба и групи 
писаца који су описали начин на који ради стварност 
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Ко влада светом

(Замјатин, Хаксли, Орвел) треба придодати још једног – 
Френка Херберта, који је у својој Дини предвидео баш 
овакав „будући“ поредак.
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ИНТЕРНЕТ СТВАРИ*

Веровање је да ће информација коју ствари прикупљају 
(о нама и свему) бити процесиране – систематски 

обрађене. Бојим се да то није истина. Ствари се, ма како 
у почетку биле добро замишљене, временом осипају 
и на крају се све претвори у гомилу лажи и превара. 
Симулација стварности почиње да симулира како симу-
лира, јер – продаје се производ а не процес. Тако тежи-
на потребе да се производи-троши, да се живи, прола-
ма све препреке у смислу прописаног квалитета и обу-
рвава каквоћу живота на најниже гране. То је природно 
понашање. То је та фамозна ентропија. Интернет ствари 
је самоубиство човечанства.

* Internet of Things (IoT).



Човечанство је тријумф 
технологије 



ДОДАЦИ

Сигналистичка машина

Маглина Сигнализам

Соларис Баш-челик

Рвачки принцип живота – Лаокоон

Рециклирани оргазам

Тамна звезда уметности
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СИГНАЛИСТИЧКА МАШИНА

Након готово педесет година постојања сигнализма, 
у који „покрет“ сам се (почетком 21. века) спонта-

но укључио јер је био једини артикулисани контекст у 
којем сам могао да наставим са својим експериментима 
и настојањима да расклоним „велове“ са суштине свих 
дешавања, односно да разлучим егзистенцијално од 
обмањујућег, и који ме је стога инспирисао – покушаћу 
да критички сагледам последице овог међудејства и уоп-
ште „дејство“ сигнализма у друштвеном али и природ-
ном контексту.

У сваком човеку постоји отпор да се нешто ново на-
учи, па сходно томе и страх од „утицаја“ и подлегања 
њима, а то се може приписати глупости или инерцији – 
односно тежњи да се сва расположива енергија потроши 
на одржавање постојеће форме – што је са становиш-
та интелигенције чисто самоубиство а са становишта 
„традиције“ нужна жртва зарад „опстанка“. Напор да 
се научи нешто ново захтева да се пробије љуска јајета; 
у супротном, у јајету ће се пре или касније догодити – 
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мућак! Наравно, важан је и тајминг, јер „пиле“ мора да 
буде довољно зрело да би се испилило.

У том смислу, иако је сигнализам увелико указивао 
на овај проблем, и малобројни али квалитетни аутори 
својим примером показивали како се долази до ориги-
налних и вредних дела, испоставило се да је оно што 
се обично назива, грубо речено, „национална култура“ 
или „друштвена културна надградња“, у доброј мери, тј. 
највећма, склоно уживању у сопственом пропадању уну-
тар те замишљене љуске. У прилог томе сведочи и све-
општа таблоидност и дегенерација те исте „националне 
културе“ и то, веровали или не, у светским размерама.

Овакво поређење два стања нема за циљ грдњу и 
нервирање због тога што неко други не може или просто 
не жели да опроба мало бољи метод стварања (тј. да мисли 
као ми), јер разлог за то није просто безобразна невољност 
или одурност дотичних карактера већ је то сâмо при-
родно стање, које у себи садржи непремостиве слојевите 
баријере, које чине чак и мале разлике у интелигенцији, 
па се тиме комуникација и преношење знања и искуства 
онемогућује. Те баријере одн. разлике у интелигенцији 
јесу природно стање и сви напори просветитељства, 
ранијег и каснијег, ломили су се о њих. Ако је и створена, 
од стране одабраних, огромна база знања у књижевности 
и науци, она се ни на који начин не може људима намет-
нути, једино може стајати на располагању онима којима 
је стало до тога да развијају сопствену интелигенцију 
односно личност. Истина је очигледна, али је истов-
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ремено невидљива сходно постојећим друштвеним 
инхибицијама – тај заједнички именитељ „човечанство“ 
или „цивилизација“ у потпуности негира постојање те 
битне разлике – нивоа интелигенције којом располажу, а 
и сама наука се више бави генетиком и морфологијом, а 
када се бави интелигенцијом чини то погрешно тражећи 
интелигенцију у пристанку на тј. познавању одређене 
логике односно смисла.

Сигнализам, тако, наставља своје путешествије 
не обазирући се на пратеће тешкоће изазване нера-
зумевањем и неспособношћу да се оствари непосред-
ни додир различитих културних формација и нивоа. 
Ако је, захваљујући неуморном прегалаштву Мирољуба 
Тодоровића и других значајних и вредних припадника 
сигналистичког покрета, сигнализам задобио своје ме-
сто у културној и уметничкој надградњи, то није по-
следица „мешања“ тј. интеракције с осталим културним 
слојевима и капацитетима, односно интеграције с њима, 
већ пре би се могло рећи да је последица оригиналног 
градитељског напора док се истовремено на истом том 
друштвеном пољу јавља дубоки вакуум опадања и недо-
статка било какве критичке надоградње као и оригинал-
ног и ауторског деловања у уметности и уопште култури. 
Све оно што је важило као „норма“ супротстављена сиг-
нализму у дуготрајним тренуцима његовог настајања, у 
великој се мери осуло, распало и нестало с позорнице. 
Историјски контекст акумулације културе сада већ сас-
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вим изостаје, глобализација и маркетиншки менталитет 
однели су превагу, данас је дословно све „уметност“, сва-
ко има „демократско право“ да буде Пикасо, изложбене 
галерије преселиле су се у електронске медије, главни 
књижевни текстови пишу се текстовањем у аутобуси-
ма, пласман такве „уметности“ дешава се у веселом и 
распршеном мноштву електронских мрежа, а средиште 
и гравитација у потпуности су се фрактализовали па 
више немамо капитална уметничка дела нити велике 
уметнике, филозофе ни научнике већ безмерни калеи-
доскопски слајд-шоу којем је једини qualifier најобичнија 
емотивна реакција. Управо се то догодило: оно што је 
некад с великом пажњом и занимањем бивало органи-
зовано по одређеним друштвено-политичким и иде-
олошким мерилима како би личило на културно „не-
што“ сада једноставно изостаје. Никога више није брига 
за то. Јавни културни референтни систем престао је да 
постоји.

Хоћу да кажем следеће: сигнализам или уметност, 
немају баш никакве везе с друштвеним дешавањима, 
немају свој извор у њима, не постоје у зони медиокри-
тетства, нити постоје због друштва и људи – јер су то 
две одвојене зоне, које се међусобно не додирују и из њих 
нема никаквог преливања из једне у другу. Веома је бит-
но да се то схвати и да се избегну хриди на које су се неке 
досадашње уметности и авангарде насукале у покушају 
да се представе као део друштвене надградње. Умет-
ност никад није била део друштвене надградње, друшт-
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вена надградња су традиција, закон, ропство, ланац 
командовања, расподела вредности, али не и уметност. 
Јер уметност подразумева интелигенцију, увид, а то је 
оно што у друштву не постоји и никада неће постојати 
као стварност или као вредност. Тако се уметност јавља 
као критичка реакција на друштвене појаве, а затим се 
она присваја али истовремено меће у бункер, како не би 
имала политичког утицаја.

Стваралачки механизам је издвојен и није део 
друштвеног механизма. Нема смисла говорити о ви-
шевековним напорима да се докаже супротно, није се 
заправо много ни бавило доказивањем већ више идео-
лошким или утопијским наметањем одређених норми 
и решења, али данас се види да су те наметнуте норме 
(као школство и образовне методе, на пример) заправо у 
функцији нечег веома злокобног, једне злокобне намере 
да се обезбеди одговарајућа квалификована радна сна-
га које би опслуживала постојећу глобалну машинерију 
производње велике илузије о наводном смислу човечан-
ског постојања и оправданости таквог галиматијаса, а не 
како би се увећала интелигенција човекова.

У том смислу сам и насловио ово поглавље Сигна-
листичка машина, јер сигнализам се у видљивој сфери 
јавља унутар те глобалне склепотине, иако је у суштини 
потекао с другог и другачијег места, а циљ му је, без об-
зира на одређене предрасуде проистекле из коришћења 
друштвеног референтног система, ипак био нешто друго, 
наиме радикална промена људског понашања и тежњи, 
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исувише радикална да би био општеприхваћен. Стога 
се и десило да се сигнализам етаблирао као видљива и 
опипљива грађевина, али с веома мало заслуга које би се 
приписале друштвеном пријему. Дејство сигналистичке 
машине искључиво се дешава у области личног, у обла-
сти стваралаштва самих сигналиста.

Сигнализам versus ријалити шоу? – ипак мислим 
да ту нема никаквог додира у супротстављању, већ о 
потпуној егзистенцији две засебне – зоне.

Основни проблем људских бића, за разлику од 
можда мрава, јесте у томе што она могу да опазе обе 
зоне, но један део људи (без упуштања у статистику и 
уопштавање, јер некад се чини да их је велика већина) 
није у стању или просто не жели да  своју пажњу обрати 
оној зони у којој обитава знање, већ, највероватније због 
пријатности афекције надања да ће бити боље, или про-
сто ленствовања, одустаје од те сфере и остаје да се мучи 
у области незнања и слатког али кратког радовања. То је 
основни извор друштвеног и појединачног вредновања, 
јер се вредност придаје узроцима пријатности, а улагање 
напора у стицање знања је веома непријатно и рет-
ко доноси материјалну корист. Уметност је увек била 
процењивана од стране новчано богатих, те је тако 
отуђивана и присвајана и у великој мери мистификова-
на и везивана за материјално богатство. Тако су вели-
ке пљачкашке земље постале власници огромног умет-
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ничког блага којим се диче као да је оно стварно њихова 
стваралачка заслуга.

Мера у којој је сигнализам избегао да постане потрош-
но добро истовремено омогућује постојање сигналистич-
ке зоне у којој се дешавање одвија мимо општих вреднос-
них медија (новца). Стваралаштво које свој извор има у 
знању не производи маркетинг, не покушава да створи 
садржај који се може продати, и не може се купити. Ак-
ценат је у потпуности на развоју личности а тиме се и де-
финише припадност другој зони. Јер друштвена јединка 
је просто функција друштвеног механизма, а личност то 
није пошто следи сасвим другачије протоколе.

Оно што просто бије из друштвене сфере јесте 
питање смисла, сврсисходности и тај смисао се показује 
управо као протокол – функција роба која му и одређује 
вредност на основу користи, а то осећање корисности је 
уједно и награда и сатисфакција робу, који због угодно-
сти исте пристаје на све. Због тога се с те позиције сиг-
нализам сагледава као бескористан јер не доприноси оп-
штем благостању и самозадовољству робова.

Но, оно што је једнима безвредно, другима је све – 
уколико сигнализам као метод распознавања елемената 
стварности помаже досезању личности која обитава у 
знању, онда је живот као низ условљености и њима след-
ствених протокола и те како вредан жртвовања, па забу-
на једино може да проистекне из недовољног разумевања 
непремостиве различитости усређења основног напора 
у једној од две области тј. зоне.
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Сама сигналистичка машина је аналитичко сагле-
давање општег система афекција (тј. живог бића и жи-
вота, читаве васељене) и захтев да се сачува издвојеност 
и неосетљивост на афекције, које интелигенцијом бивају 
неутралисане и тек као такве асимиловане у корпус лич-
ности. То су те две зоне.

Сигурно се може с овог становишта испрати-
ти историјска путања сигнализма. У почетку је, тада 
још увек постојећи друштвени културни механизам 
перцепције, реаговао на сигнализам и у њему (реактив-
но) препознао као некакву опасност по поредак јер је 
овај, будући аналитички и критички настројен, доводио 
у питање системске референце, па су дежурни бригова-
оци морали да зараде своје плате и пензије производећи 
ухоголицљиве тепошанке и шалабајзе на дежурним зид-
ним новинама, на шта је сигнализам пустио да му лају 
на ђон.

Но, заиста, истрајност сигнализма versus ријалити 
шоуа, будући заснована на другачијим темељима, по-
казала се супериорном и стварном. Референтни систем 
сигнализма је искључиво лични референтни систем и не 
зависи од општег друштвеног/природног расапа. Сада 
сигнализам има континуитет који није заснован на идео-
лошким премисама нити било каквој хијерархији и јавља 
се – не као организовани систем већ као органски – и то 
као један једини „заједнички“ напор, тренутно у Србији. 
Ово „заједнички“ је занимљива реч, пошто је сигна-
листима заједнички метод али не и пројекција „даљег 
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развоја“, како то обично бива у друштвено-политичкој 
сфери дешавања.

•

И још реч-две о интелигенцији одн. референтном си-
стему. Интелигенција постоји и без референтног систе-
ма, али је у том случају – мутава. Она може да постоји 
као чисти потенцијал, апстракт, у утихнућу или нирвани. 
Но, уколико као људи, који постојимо у две преклопљене 
зоне, желимо да користимо интелигенцију, морамо да 
створимо референтни систем, односно постељицу (пла-
центу) у којој дух може да живи и да се слободно креће 
и дише. Проблем с имплементацијом интелигенције у 
друштвени систем је управо у томе – друштвени (иде-
олошки, религијски и сл.) системи нису компатибилни 
с интелигенцијом, јер као основ имају пројекцију систе-
ма који је сам себи реклама и оправдање. У друштвеним 
и природним системима живот представља рекламу 
бескрајног живљења али то је само тежња. То је сила 
теже која непрекидно меље и убија, пошто изоловани си-
стеми (као бесмртност или апсолутна безбедност нпр.) 
не постоје. Услов сваког постојања као живот јесте, стога, 
незнање. С друге стране, с позиције знања, ово сусретање 
с вечношћу разрешава се, наравно, неафицираношћу. 
Наставак живљења, преживљавање, нису део референт-
ног система у сигнализму тј. уметности. Јер: уметност 
је вечна а живот је кратак. Интелигенција је средство 
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уметности или егзистенцијалистичке филозофије, она 
није садржај – о томе је зона интелигенције за разлику 
од зоне неинтелигенције, која је у потпуности о садржају, 
о историзацији, о причи.

Тако се уметност може дефинисати као спознајна 
алатка, а све остало, које припада природној зони, није 
уметност јер се бави нечим другим: декорацијом, стати-
стиком, забавом, различитим садржајима и праксама. 
Дакле, уколико из тога можеш нешто да научиш, онда 
јесте уметност. Ако не, онда није уметност.

27. мај 2018, Београд
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МАГЛИНА СИГНАЛИЗАМ

   Сада улазимо у Мутара маглину.
Спок, Канов гнев

Области живота и смрти

Битка у Мутара маглини између капетана Кир ка, чо-
века који је варао смрт, и Кана, генетски моди фикованог 
генија, који је такође жудео за вечним живљењем, 
представља ремек дело генерације поникле око идеје 
Џина Роденберија – „Звездане стазе“.

Свако ко је покушао да мислима досегне до истине, 
завршио је у маглини, далеко од обриса препознатљивог. 
Стога, верујући разума краду простор и време од непро-
зирног, несазнатљивог и самим тим застрашујућег. По-
следица тога је осећање угрожености=безбедности, и 
стрес одржања живота. То је уграђено у нервни систем 
живих бића, као реактивни, рефлексни механизам.

Осећања су животна стања и супротстављена су 
неизвесном и неименованом које тумаче као – стање 
смрти, област у којој не постоји низ условљености. Дру-
гим речима, та област иза границе бивања, доживљава 
се као претходећа Великом праску, почетку живо-
та и удаљавања од смрти (несазнатљивог, неразлучи-
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вог) у којој, парадоксално, влада начело равноправно 
расподељене енергије (ентропија).

Област маглине/смрти, живот означава као од себе 
различиту, од које се треба удаљавати, а не тежити.

Тако ради дводимензионални, двосмерни ум.
Страх, право лице оваквог ума, види ствари наопа-

ко: у природној науци стање ентропије, топлотне смрти, 
види се као крајњи исход пропасти такозваног Изолова-
ног система. Значи, смрт је и пре и после Постања. Ова-
ко се права линија претвара у кружницу.

Искорак у тродимензионално размишљање даје нам 
слику мехура, који је са свих страна окружен вакуумом, 
али, на сву срећу – свемирски простор се сам од себе рас-
теже, па, изгледа, не постоји опасност да ће та непојамна 
сила смрти коначно уништити живот. Напротив, троди-
мензионални ум се осећа безбедно у својој растегљивој 
апорији. И нехајно.

Просторно временски континуум, то је отпри-
лике граница цивилизованог ума. Угодна материца у 
којој је успостављено стандардно трајање живота, с 
вероватноћом да ће се просечност растезати у складу с 
основном идејом ширења у себе.

Тако ради тродимензионални ум. Медиокритетски ум.
Овде је реч о парадоксу живота, јер је управо он тај 

који остаје необјашњен. Уколико би се десило објашњење, 
живот би изгубио своју основну особину – изолованост* 

* Лат.. insula – острво.
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од спознаје. Опстанак живота овиси од неспособности 
да се разуме, односно од способности представљања 
замишљених исхода као и уместо истине. Живот је фор-
мално насупрот неформалном. Испољава се као тежња, 
и као такав не досеже до спознаје.

Овим проблемом баве се, равноправно, филозофија 
и уметност.

Обе делатности, на размеђи живота и смрти, дожи-
веле су подвајање, филозофија се подвојила на мистичку 
и разумску/чулну, а уметност на апстрактну (енформел) 
и реалистичку (формалну).

У покушајима да се свет објасни или лажно објасни 
(представи), догодиле су се различите историјске појаве 
и токови. Једни су тежили смрти а други животу.

У мистичкој филозофији одређење смрти је врху-
нац спознаје – са оваквог става живот се сагледава као 
патња. У уметности, ослобођена енергија, која је науч-
но означена као ентропија, а у теорији уметности нешто 
прецизније, као експресионизам, производи живахни 
свет изазова, као експлозију која се може обухватити и 
задржати у једном тренутку и једној тачки.

У филозофији (зен, таоизам, апејронизам), такође, 
егзистенцијална спознаја јесте сажимање у једну тачку, 
која је и пре- и истоветна Великом праску.

У оба случаја, спознаја је јасно разлучена од разума 
и није последица логичке симулације спознаје. Напро-
тив, основни метод који води спознаји јесте аналитички 
– разлучујући, разарајући.
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Уметничка и филозофска авангарда

Треба јасно рећи да авангарда не припада идеји умет-
ности, као друштвеној, цивилизацијској надградњи. 
Уметност је као и филозофија, у историјско доба, украде-
на од мистицизма, где јој је порекло и дом. Затим је дошло 
до претворног настојања да се разумно одреди (да мехур 
обухвати вакуум), ницале су теорије естетике, покушаји 
религиозне и политичке идеологизације, и на крају је 
уметност бачена на тржиште – на слободно тржиште 
заједно с осталим цивилизацијским ђубретом, потпуно 
обезвређена – лишена оног мистичког, које заправо ни-
када у историји и није могло имати цену.

Претходница истражује непознато. Она при томе 
залази и у неспознајно и саопштава своје налазе главној 
ордији. Ову, пак, неспознајно не занима. Ордију занима 
оно што је за јело, од чега се – живи.

Ордији оваква претходница не треба и она је се у 
свакој прилици одриче. Великом Кану требају истражи-
вачи-преваранти типа Волтера Рајлија, који ће објавити 
да тамо негде, у непознатом свету, који треба колонизо-
вати, постоје планине и реке препуне злата (Елдорадо). 
Ордији треба таква спознаја која ће покренуту глупе 
масе у жељеном правцу. Потребна је конкретна предста-
ва (уз батину) а не прича о безобличном.*

* Већ је почела кампања насељавања Марса, која ће сасвим сигурно 
следити познату, Холандску шему насељавања Новог света (верски 
прогони и сл. производе гомилу избеглица које је лако раселити и при 
томе им наплатити превоз, а што је основ историјске економије).
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Потреба за променом, ослобађањем од стега, услов 
је настанка авангарде. Међутим, често се тај напор сво-
ди на свађалачку расправу с припадницима етаблиране, 
традиционалне културе, при чему се леђа окрећу про-
сторима који чекају да буду осветљени. Оно што људе 
везује јесте идеја да комуникација овиси о медијуму – 
разговору, захтеву да се све одвија посредовањем друшт-
ва. Због тога има много покушаја да се понаша авангар-
дно, али они најчешће завршавају у облику графита на 
зидовима који нису прескочени.

Сигнализам – авангарда искључивости

Оснивач авангардног покрета сигнализма, Мирољуб 
Тодоровић, није био спутан поменутом потребом да 
своју ствар ради у договору с постојећим „токовима“, 
који се пре могу назвати устајалим млакама него би-
стрим потоцима.

Већ су његови први покушаји да у постојећи поет ски 
контекст уведе до тада непримерене садржаје, а што је 
он назвао сцијентизам, изазвали аутоматску и бесловес-
ну реакцију дежурних надзорника културних дешавања. 
Они су својим плитким, квазифилозофским и квазитео-
ретичарским назорима сами себи ископали дубоки гроб.

На сву срећу, а то је оно што незналице и кукавице 
не знају, када човек врши притисак на неспознатљиво, 
отварају се нови простори у којима постојање није 
под принудом. Оно што спречава стварање низа 
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условљености јесте метод деконструкције, као фил-
тер кроз који се пропушта доживљена стварност. Тиме 
се она прочишћава и ослобађа силе тежње, узроковане 
памћењем и представљањем као начином да се успоста-
ви лажно истрајавање.

За сигнализам Мирољуба Тодоровића, карак те-
ристичан је напор да се деконструише једнострана 
перцепција естетике живота (Планета), за њега је кос-
мичка свест обухватни маневар муњевитог пролажења 
кроз материју и њене ковитлаце, при чему се набој 
употребљен за сагледавање процеса чува у облику ап-
солутне брзине – а што је поетска енергија која се не 
троши у обожавању облика. Напротив, трајање облика 
остварује се у жижи силе, и облици остају с њом, а не 
пропадају као што је случај у природи. Тако је оно живо 
код њега сам чин стварања.

Потребно је имати довољно искуства, силе, да би 
се свет који нам је драг вратио у посед, али он при том 
неминовно бива измењен и преведен у силни облик 
постојања.

Ова разлика у интелигенцији песника сигнализ-
ма и оних који своју памет позајмљују од (традицио-
налних) образаца – непремостива је. Она представља 
разлику између живота и смрти. Интелигенција је оно 
што недостаје животу. Живот се плаши и одриче инте-
лигенције.

Сигнализам није просто одбацио традицију. Он ју је 
критички просејао и задржао оно вредно, додајући том 
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садржају нове чланове стварности, али је и одбацио не-
критички метод имитације старих мајстора. Мајстор 
није историјска категорија, једном заувек дата као узор. 
Може се и данас бити аутентични мудрац.

Оно што је сигнализму омогућило постојање и све 
силније бујање, након више од четрдесет година, јесте 
јасноћа израза и метода које песник користи. Сигнали-
зам не трпи и не дозвољава понављање. Тодоровић и дру-
ги, стварају циклус за циклусом, али они се међусобно 
разликују – по садржају, позицији сагледавања, темпу и 
резонанци, непрестаном откривању и усаглашавању но-
вих поетских израза.

Интелигенција или индулгенција?

Много је лакше платити попу и добити опрост, него 
бити паметан и сам разрешити проблем „грешне“ при-
роде.

У филму Канов гнев, наведеном на почетку овог кра-
тког есеја, основ радње је сукоб два света, који наизглед 
личе један на други, али се суштински разликују. Кан је 
неприкосновени, свезнајући вођа, доказане и докумен-
товане интелигенције. Али, његова интелигенција делује 
једино у области познатог и предвидљивог. Самим тим, 
она се бесправно назива тим именом. Интелигенција 
се не доказује у одношењу према познатом – то је тек 
повиновање ропском односу према основној идеји савр-
шеног, Изолованог система.
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У маглини Мутара не важе протоколи. Капетан Кирк 
је слободан да створи правила која ће његове очигледне 
слабости претворити у предност. Довољан је само један 
тренутак усређења, сажимања у тачку, да се савлада наи-
зглед непобедиви противник.

Аналитички метод спознаје и стварања, назива се још 
и стохастички* – подразумева се да постоји довољно ис-
куствених елемената да би се могло импровизовати.** Па-
радоксално, метод који се ослања на непредвидљивост 
исхода даје изванредне резултате у области ствара-
лаштва. Искуство плус одсуство представљања могућих 
исхода (предвиђања) за последицу има чврсту и делатну 
творевину која, иако нова, поседује као склоп све делове 
неопходне за одуховљени опстанак у вечности, за раз-
лику од представа вечитог обнављања и подмлађивања у 
области где је све осуђено на пропаст – области живота. 
Што је, рекосмо, ум праве линије.

Очигледна је терминолошка збрка. Може се израз 
живот употребити и у једном и другом случају. Такође, 
смрт може значити и добар и лош исход. Разлог овога 
јесте искључивост и тврдоглаво одбијање да се испита 
смрт, као могућност и основ квалитетнијег постојања, 
јер се за то користи једно-, дво- и тродимензионални 
ум. За правилно схватање и превазилажење устаљених 
тумачења неопходан је неограничени ум.

* Стохастички или алеаторни – дословно коцкарски.

** Кованица improvisatio дословно значи предвиђање.
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Још реч-две о Систему

Једна од „моћних“ идеја, које највише збуњују, јесте 
идеја о систему. Примитивни ум замишља свеобухват-
ни систем, као рецимо онај о којем је Платон писао као 
о „највишем добру“, конкретно – држава. Али, не само 
држава, него и „еко систем“, Гаја, друштвени систем, „изо-
ловани“ систем, или по Хегелу „Дух као историја“, итд.

Примитивни ум, следећи Аристотелов принцип 
категорија, жели да надгледа свет као систем ускладиш-
тених делова (тиме се делови аутоматски уређују), при 
чему прижељкује њихово законито међуодношење. Као 
да у природи постоји закон или закони по којима се све 
управља. Овај „закон“ је сама природа организованог 
виђења, дакле – у сагледавању а не у природи сагледава-
ног. Ово због тога јер је основно својство идеје, предста-
ве – самооправдање. Она себе види као – закон.

Наука уводи случај у игру, бацајући нагласак на 
вероватноћу да ипак постоји законитост. То је Теорија 
игара. Овде је стохастичко различито схваћено од горе 
наведеног, јер вероватноћа и даље настоји на пројекцији 
као на догађају, те ствар није доведена у тачку где време 
више није чинилац (него постоји условљени низ догађаја). 
Наука је неспремна на суочавање с неизвесним.

Садашњост је увек неизвесна, јер не види будућност. 
А не види је јер је нема. Хегел је сагледавао прошлост и у 
њој видео законитост, па је извео закључак да је све како 
треба. Јер постоји „законитост“. А то је самооправдање.
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Прећи ћу сада на ствар. Стохастички или сигна-
листички однос према систему јесте да је систем нешто 
у настајању и само тренутно постоји као „коначни“. Си-
стем се неће „оконачити“ једнога дана. Систем је у тре-
нутку оно каквим га видимо – тако га и користимо. Пес-
ник ствара циклус песама, или роман, користећи стоха-
стички метод, при чему не зна које ће конкретне речи, 
и у каквим међуодносима, (касније) употребити. Све је 
до краја неизвесно. Упркос томе, метод који се храни 
искључиво намером да се не предвиђа*, ствара нови свет 
који се тренутно сагледава са свим потребним „закони-
тостима“ које га и чине светом. Овим се доказује да свет 
не произлази из неког претходног света, по законима 
условљавања. Дакле, нема кретања Духа као Историје. 
Нема „напредовања“ кроз историју. Правилно схваћена 
еволуција, без идеолошке надградње, је управо то. Нема 
ту никакве „временске линије“.

Сигналистички систем-свет је динамички свемир. 
Сила која га твори јесте знање. Свет је онолико коли-
ко знамо о њему. На који начин сазнајемо јесте кључни 
моменат стварања. Уколико „сазнајемо“ у складу с прет-
ходним „знањима“ никада нећемо доживети Ства рање 
света, јер је свет већ одавно створен, чиме смо лишени 
задовољства да и сами стварамо. Створеном свету неоп-
ходни су домари и чувари, жртве и страдалници (свеци).

* Нечињење – not-doing.
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Теорија игара се разликује од уметничког играња. 
Уметник се игра знањем као силом која ствара. У оваквој 
коцкарској игри, уметник ће увек освојити талон. Про-
фесионални коцкари, који ионако никад не играју на 
срећу, извисиће свеједно. Јер нису у стању да предвиде 
или надзиру стварање. Створени исход у потпуности 
припада стваралачком методу. А каузални метод може 
једино да се бави – створеним.
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1.

У Станислава Лема постоји ужасни отпор, мржња 
на „човечно“. То је због тога што сагледава сву глупост 
људског рода, која је у његовим делима сакривена радним 
мантилом научника, претпостављеног пропонента ана-
литичког поимања света. Управо се на ову претпоставку 
Лем и окомио, свом силином „непојмљивог“ у и око нас, 
с почетка времена и с краја времена, свепрожимајућег, 
појавног у многим обличјима* – које не дозвољава да 
глупост оформи свој савршени склад и тако се самопот-
врди.

Пре свега, оно што нервира писца јесте исказана на-
мера „да се спознаје“, при чему остаје сумња у истинску 
мотивацију скривену иза испољене „намере“. Јер та на-
мера је само једна пројекција, која одбија да то призна. 
Сила, која представља спознају, не допушта јој да се 
оствари у самоугодности. Ово је код Лема доведено до 

* Појавног као: „Соларис – интелигентна планета“, „Рој – Непо бедиви“, 
„Глас Господара“, итд.
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пуцања и експлозије (има у Гласу Господара једна напра-
ва – трекс – која експлодира на даљину).*

Ево одломка из Гласа Господара**, што добро илу струје 
начин, уметничко обликовање, на који Лем исказује своје 
виђење научног естаблишмента којег, наравно, чине – 
људи (такви какви су).

Протеро је спљоштио груменчић Жабокречине између 
стаклених плоча, а кад би слој постао мономолекуларан, 
на целој површини би се покретала реакција распада, при 
чему је у већим ‘дозама’ апаратура (њен стари, прет–
ходни модел) бивала уништена. Али однекуд нико на то 
није обраћао пажњу: у лабораторији је владала таква 
бука, као да је то била нека оружарница која испитује 
експлозивне материјале. Доналд, кад сам га упитао, рече 
ми, чак без осмеха, да његови људи истражују разилажење 
балистичког таласа у Жабокречини - такву им је измис-
лио тему, и том канонадом је успешно маскирао своја 
роварења.

Или, одломак из Солариса***:

„Морао би знати да се наука бави само тим како се не-
што дешава а не зашто се нешто дешава. Како? Па ето, 
почело је осам или девет дана након оног рендгенског ек-
сперимента. Можда је океан одговорио на зрачење неким 

* Трекс – транспорт експлозије (неологизам из Гласа Господара).

** Станислав Лем, Глас Господара (1968), Кентаур, Београд, превод Петар 
Вујичић, 1978.

*** Станислав Лем, Соларис (1961), Кентаур, Београд, превод Петар 
Вујичић, 1988.
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другим зрачењем, можда нам је сондирао наше мозгове и 
извукао из њих нека психичка учахурења.“
„Учахурења?“
То поче да ме занима.
„Па да, процесе отргнуте од осталих делова, затворене у 
себе, угушене, зазидане, нека запаљива жаришта памћења. 
Понео се према њима као према рецепту, као према кон-
струкционом плану... знаш ваљда колико међусобно личе 
један на други кристали хромозома и оних нуклеинских 
једињења цереброзида, која представљају супстрат про-
цеса памћења... Јер наследна плазма је плазма ‘која пам-
ти’. Значи, извадио је то из нас, побележио, а после, знаш 
шта је било после. А зашто је то учињено? Тја! У сва-
ком случају не зато да би нас уништило. То би му било 
много лакше. Уопште – при таквој технолошкој слободи 
– могао је у ствари све, на пример да нам свима подметне 
двојнике.“

2.

Један од разлога због којих сам се определио за на-
слов с Баш-Челиком, јесте и Лемова опседнутост – чели-
ком, моћним и веома бучним машинама, ракетама – сва 
монументалност времена првих покушаја човека да се 
вине у космос, налази се у његовим књигама. Она је де-
кор моћи науке упрегнуте у кола технолошког бубрења 
које ће већ за коју деценију начинити скок од челика и 
диодних лампи до транзистора, штампаних кола и ком-
позитних материјала, генетског преобликовања, кибер-
реалности и ко зна чега још.
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Прича о Баш-Челику је о односу према принципу 
распадања, принципу разликовања, принципу просто-
ра и времена, принципу рефлексије, итд. – једном речи 
апорије: живота, напредовања, преобликовања, пропа-
дања, неодрживости – филозофска тема обрађена у 
бајковитом маниру. Има и сличности с причом „Там-
ни вилајет“ у којој се исказује принцип: Ако узмеш – 
кајаћеш се, ако не узмеш – кајаћеш се. Овде се све своди 
на однос. У човеку постоји нешто што га уништава, кочи, 
зауставља. То је емоција/идеја – кајање. Уколико нахра-
ниш и напојиш чудовиште – кајаћеш се, јер ће те чудо-
виште прождрати. Уколико га не нахраниш и не напојиш 
– кајаћеш се, јер ниси искусио то што ти се понудило.

Једно друго једе и храни се, заправо – собом. Змија 
која гута свој реп, Јин и Јанг испреплетени, Мајка-
и-Дете, крст, анкх, вечито преобликовање којем је 
супротстављена идеја коначног, апсолутног поретка 
(схваћеног као непроменљивог). То је мит или скаска о 
Сизифу. Наравно, решење проблема је у одустајању, али 
је одустајање могуће једино након огрешења! Јер пре 
тога, недостатак искуства је оно што одлучно гура у про-
паст, у грех/гнев ускраћености.

3.

Соларис је свет нерастумачених појава. Могли бис-
мо филозофирати и рећи да Соларис јесте свет нерасту-
мачивих појава, али тиме бисмо убили наду. Психолог 
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Крис Келвин челичном ракетом долеће у челичну стани-
цу што лебди над планетом-живим-океаном и у тешком 
скафандару, ходајући излизаним линолеумом, укорачује 
у неред, тамо где би требало да влада поредак система-
тичности. У станици су само два жива човека, и један 
мртвац, његов познаник Гибаријан, који се самоубио. 
Сада Крис мора да уђе у модус иследника и пронађе уз-
рок оваквог стања. Копа по архиви соларистике не би ли 
пронашао ма какав траг, а истовремено мора да се суочи 
с појавама чију врсту стварности не може да одгонет-
не. Дакако, ово неспоразумевање јесте суштина односа 
између људи и Солариса, који им се јавља и у људском 
облику, зачињеним снажним, неразрешеним и дубоко 
потиснутим афекцијама.

Непосредно суочавање с радом идеја, које заправо 
владају људима, наметнуто од стране планете, а могуће 
и од два сунца око и између којих ова кружи, и то на не-
природни, веома интелигентни начин, доводи ликове до 
очаја. Први је нагон да се силом дође до решења.

У Келвиновом случају, под утицајем планете, 
материјализује се његова покојна жена, Хари (или Хери 
– Harey, у енглеској верзији Реја), која је извршила са-
моубиство након свађе и неспоразума, што Келвин себи 
никако не може да опрости. Хари је ликом потпуно иста, 
али јој је свест замућена, неспособна је да у себи пронађе 
сећања, историју, своју плаценту. Због тога, нераскидиво 
је везана за Келвина. Изгледа као да је Соларис из њега 
просто извукао сећање на њу, но да ли је баш тако?
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Келвин, наравно, прво покуша да је се отараси, тј. 
убије. Стрпа је у ракету и лансира у орбиту планете. При 
томе мора да слуша ужасне, нељудске крике и хропац 
своје вољене Хари, који допиру из звучника. Али, хајде, 
прегура то. Следеће буђење доноси изненађење, можда и 
олакшање. Она је опет крај њега. Као да ју је Соларис из 
његовог сна поново материјализовао. Хари се појављује 
док је њему искључена свест. Изгледа да је исти случај и с 
осталом двојицом становника станице – и они су прош-
ли кроз исте фазе: убиство, прилагођавање, грозничаво 
домишљање како да се превлада непријатност.

4.

Лем обилато користи мастило и папир да опише не-
вероватне планетарне појаве које заправо ништа не го-
воре. Након стотину година и хиљада исписаних књига 
и студија, није се одмакло ни педаљ у разумевању Сола-
риса. Оно што је споља, емпиријско, нагомилава се али 
узалуд – сада је ваљда већ јасно да мора доћи до покајања. 
С друге стране, оно што се дубоко закопава у себе, пси-
холошко, такође је неразјашњено. Планета-живи-океан 
је чисто огледало људскости – у којем људи не желе да се 
виде као оно што јесу.

Сами себи непознати.

5.

Соларис, међутим, врши насиље над људима и тера 
их да се суоче са собом. Келвин долази до закључка 
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да ипак постоји Бог, али какав – Бог ограничен у своме 
свезнању и свемоћи, који греши у предвиђању будућности 
својих дела, кога ток појава које је сам изазвао може да 
доведе до страха. То је Бог... богаљаст, који увек жели 
више но што може, и који није одмах тога свестан. Који 
је конструисао часовнике, али не и време које ти ча-
совници мере. Који је створио организме или механизме 
што служе одређеним циљевима, али они су прерасли те 
циљеве и издали их. И који је створио бескрајност која је, 
сразмерно са његовом снагом каква је требало да буде, по-
стала мера његовог безграничног пораза.* Али Келвин не 
мисли на Океан, јер он је анахорет, пустињак космоса, 
а не његов Бог – безнадежни усамљеник, самодовољан у 
очају. У оваквом расположењу Лем завршава роман, не-
где на ивици до које је досегао и Достојевски у Бесовима.

Суочавање са самим собом помоћу разума, разуме 
се – води у овакву врсту испразности. Разум не може да 
порекне своју претпоставку, и управо то је космос који 
никако да постане Бог.

Претпоставка разума је опажајно искуство – 
емпирија, принцип разликовања.

6.

Иако Станислав Лем жестоко и грубо ставља човека 
у млин, што оставља снажни утисак, није до краја арти-
кулисао проблем (свеједно је то једно од најснажнијих 

* Исто.
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дела НФ, јер је добро нациљано). У Соларису нема или-
или које је присутно у Баш-Челику, појам кривице одно-
си се на (могућу) грешку која је изродила погрешан жи-
вот (Харину смрт). А Баш-Челик је управо живот, који 
је – нешто лоше – погрешно! Крис Келвин до самог краја, 
иако је изгубио наду, и даље има – очекивање да ће се 
догодити нешто што би поправило ствар. То је његова 
коначна одлука, да очекује – још окрутних чуда.

Соларисти (научници) су, дакле, стотину година про-
учавали Соларис. Нису се покајали, али су свеједно самле-
вени. Јер нису схватили. У приватном животу – исто!

Соларис-океан, све време избацује/порађа „мимо-
иде“, који нешто „мимикују“, али шта? То су огромни 
склопови, сложени, величанствени, у сталној промени. 
Немају чврстог облика. Теку пред очима као плани-
не, храмови, градови. Можда су музика? Материја која 
има само једно агрегатно стање – течно. Човек не може 
од тога да направи науку – он стога науку ствара соп-
ственом мимиком. Али садржај те науке је непознат. 
И неспознатљив. Или, спознатљив – али тек у надању. 
Ништа не помаже ни статистичко свођење појава, то је 
залудни посао без наде да ће се икада довршити и да ће 
се нешто тиме објаснити.

7.

Писац је у Соларису супротставио човека – планети. 
Оно што „краси“ човека јесте недостатак запремине да 
појми нешто толико велико, величанствено. Човек жели 
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да успостави додир, комуникацију с планетом која је 
„као“ жива, мада је управо то оно непојмљиво. У томе 
не успева. Стално се судара са сопственим проблемима, 
они су као бафер-зона између њега и планете. Човек, 
стога, уопште нема никаквог посла с планетом. С друге 
стране, планета ваљда исто то покушава, па у близини 
људи ствара малецне мимоиде њима налик. Али људи ни 
те малене не разумеју, доживљавају их као страно тело. 
Чак и када покушају да их заволе и да се с њима сроде, 
оно мало налик људском у њима, исте те мимоиде отера 
у смрт.

8.

Први проблем који Келвин мора да разреши јесте – 
лудило. Треба бити сигуран да то што се дешава није про-
извод лудила. Да ли је свет у којем се обрео, па и он сâм 
– халуцинација? Средство доказивања је математички 
метод – тај метод искључује произвољност из опажања. 
То се сматра доказом да није у питању лудило, пошто се 
свет може математички објаснити.

Када се уверио да је свет егзактно утемељен, Келвин 
даље наставља да се суочава с мистеријом уверен да се 
она може расветлити.

Но, без обзира на научну утемељеност егзистенције, 
измењена свест је и даље ту и у таквом медијуму мора 
се тражити превредновање. Изолованост станице у 
односу на остатак човечанства омогућује да се лудило 
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макар привремено прихвати као стварност, док би ван 
овог система, искуство посаде било окарактерисано као 
психијатријски случај – о чему Лем даје уверљив при-
мер –  приповеда о необичном искуству пилота Бертона, 
који је завршио у лудници јер је његово сведочење било 
„неприхватљиво“.

Лем заправо говори о проблему институ цио на-
лизоване науке, пошто је главни мотив такве нау ке оп-
станак (у смислу конзервативизма). Дакако, истражива-
чи непознатог увек представљају опасност по етаблира-
не ауторитете, јер у игру уносе нешто ново, о чему ови 
не знају ништа. Због тога се аутентична искуства крију и 
затурају. А лудница је одлично место за то.

9.

Пошто је на овако лукав, подмукли, слободно 
се може рећи курвински начин Лем довео науку до 
самосозерцанија, не чуди што је скренуо у религиозне 
воде. Али није као Достојевски употребио постојећи 
референтни систем, избегавши да то буде хришћански 
скуп симбола. Симболима се ништа не може објаснити. 
Лемов Бог је одговоран за сопствени безизлаз, јер га је 
сам и створио. А решење се тражи у слогану: крај живо-
та није и крај љубави. Ово, уз једну референцу на Ромеа 
и Јулију, чини другу главну тему романа Соларис: Љубав 
између мушкарца и жене.

Башчеликовски амбис је оно што Станислав Лем 
ствара и у тај вртлог гура читаоца.



Мит о машини

228

10.

Дубоко је уврежена предрасуда, у камен урезана, 
здраво-за-готово узета, претпоставка да је однос муш-
ко-женско од суштинске важности. Али тај однос је без 
разрешења у себи – он се фактички разрешава смрћу, но 
се тиме не објашњава.

И само име Хери-Реја (старогрчке мајке-богиње) до-
ста говори, иако Лем не разглаба непосредно о томе, па се 
чини као да је избор имена подсвесно случајан. Због тога 
сада треба начинити скок и рећи: оно што заиста мори 
Келвина јесте – жена, женско, женски принцип који под-
разумева стабилизовање, сидрење живота, али живот 
никако да се стабилизује, да постане до краја познат и 
разјашњен. Сам принцип живота се доводи у питање, а 
принцип живота је у историји дубоко укорењен у субли-
минално условљавање човека, знан као – матријархат. 
Владавина женског.

Нема ниједне жене на Лемовом списку научни-
ка-солариста. Код ових који бораве на станици, жене 
се јављају из подсвести (црнкиња која је надживе-
ла покојног Гибаријана), Келвинова Хари. Жене се не 
баве истраживањима, њих не занима да се утапају у 
проучавање бескрајног морфичког поља васионе.

Келвин све време или лаже Хари, прећуткује нешто, 
или као покушава да јој објасни, али она скоро ништа не 
схвата. И сада, као у стварном животу, Хари нема другог 
избора него да се убије, да Келвина ослободи себе-ноћне-
море. Живот мушко-женског принципа је непрекидно 
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стање напетости које захтева ирационално разрешење, 
јер га логика никако не може довести до краја. То што је 
женско увек ту, неодвојиво од мушког – јесте Пакао.

Али то је Пакао једино због тога што једна сасвим 
конкретна сила силује човека, Идеја живота (и у обли-
ку живота удвоје) која се намеће (здраво-за-готово, је л’ 
тако?) или су нас Гетеове велике мајке томе научиле, и 
коју баш нико не сме да доведе у питање. То је вечни, 
бесмртни advertising, саморекламирање живота (које не 
допушта сумњу).

11.

Лем јасно ставља до знања да су „жене“ од друге 
врсте материје, оне су неутринске конструкције, нису 
засноване на уобичајеним атомским везама, као што смо 
„ми“. Оне само личе на нас. Практично су неуништиве и 
једино пропадају када нас нема у њиховој близини. Али 
раздвојити ту „жену“ од човека, за то је потребна маши-
на која разара неутрине – антиматеријски дестабилиза-
тор.

После успешне операције уништавања непријатне/
болне материјализоване (женске) подсвести, приближа-
ва се крај романа. Пошто је на месту „подсвести“ остала 
рупа, Лем уводи идеју Бога у игру, само да би закључио 
како је то стање „очаја“. Његов Бог није способан да 
изнађе решење:

Споља сам био миран, а потајно сам, чак и подсвес-
но, нешто ишчекивао. Шта? Њен повратак? Како сам 
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могао? Свако од нас зна да је материјално биће, под–
ложно законима физиологије и физике и да снага свих 
заједно узетих наших осећања не може да се бори про-
тив тих закона, него може само да их мрзи. Вечита вера 
заљубљених и песника у снагу љубави која је трајнија од 
смрти, оно finis vitae sed non amoris* које нас вековима 
прогања - јесте лаж. Али та лаж је само узалудна, а не и 
смешна. Бити, међутим, часовник који мери протицање 
времена, часовник разбијани и поново састављани, у 
чијем механизму кад конструктор погура зупчанике 
почиње заједно с њиховом првом кретњом да иде очај 
и љубав, знати да си механизам за избијање муке, тим 
дубље што тиме постајеш комичнији скуп понављања? 
Понављати људску егзистенцију, у реду, али понављати 
је онако као што пијанац понавља отрцану мелодију, 
убацујући стално нове новчиће у музички апарат?**

На крају рекламе остаје само оно с краја бајки: Живе-
ли су дуго и срећно. Тријумф лажи.

12.

Лемово изврдавање је одличан метод. Соларис није 
Бог, мада веома подсећа на њега. И сам човек подсећа на 
Бога. Врзоплет мисли, опажања, изненадни, неочекива-
ни обрати – то је такође квалитет божанске силе.

* Крај живота није и крај љубави (лат.).

** Исто.
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Драма остварења које се доживљава као неоства-
реност.

Метак што га је Лем испалио, слично оном из Дала-
са, отвара много рана јер његова путања и кинетичка 
енергија не подлежу законима физике.

Али се у „њега“ мора веровати, због тога што је он – 
стварност, ма како невероватна и парадоксална била.

А то што смо ми несрећни – то припада само нама, то 
је наш проблем.



Аутор: 
Hagesandros, 
Athenedoros, 
and Polydoros 
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Шта је живот и шта је последица живота?

Одговор на други део питања даје дефиницију живо-
та – ропство.

Док је Буда циљао на дедуктивни, разумно убедљиви 
одговор, доказујући да је живот патња, ја ћу да то обрнем 
наопако, не мењајући ништа чињенично, и да докажем 
како је живот ропство због својственог условљавања 
материје, а последица тога је потпуно робовање „пра-
вилима учествовања“. Али, да скокнем и до објашњења 
тога, рецимо да оно што је „природа ствари“, назовимо 
то „законом“, није заиста обавезујуће, мада је насилнич-
ки наметљиво.

Легенда о Лаокоону, Аполоновом свештенику, каже 
да је упозорио Тројанце да не приме Коња, како је то 
Вергилије сажето рекао: „Timeo Danaos et dona ferentes“*. 
Због овога су разгневљени богови изрекли казну Лаоко-
ону да га смлави змија, големи удав.

* „Не верујте Данајцима ни поклоне кад носе!“
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Тако су, Лаокоон и његови синови патили, о чему 
сведоче изрази њихових лица.* Изрази подсећају на онај 
Горгоне Медузе, богиње гнева. Просто поглед на њих из-
азива окамењеност посматрача.

Хајде да мало размислимо, шта је заиста разљутило 
богове? Сетимо се Прометеја, непослушног титана који 
се супротставио Зевсу те људима одао тајну божанске 
технологије – ватру! За тај чин био је кажњен вечном 
патњом.

Има и друга прича, да је Адам непослушао Бога Го-
спода и захватио у област знања, због чега је избачен из 
Едена, по претпоставци места вечне забаве, право ван у 
свет патње.

Живот је патња а такође и казна. Не умирање у гроз-
ном болу – живљење у болу јесте коначна казна. Ово ће 
касније, у другачијем и понешто афазијски измењеном 
односном систему, бити преименовано у – Пакао.

Такође карактеристично, за хеленистичко доба, ак-
ценат у уметности се често ставља на патњу, као код 
чувене скулптуре смртно рањеног Гала. Било је то вре-
ме када је грчка цивилизација доживљавала опадање, 
Римљани су напредовали након победе над Картагином 
и искорењивања Етрураца, робовласништво је било 
главни извор профита. Веома слично као данас, само с 
једном разликом – данашња уметност не ставља акценат 
на патњу. Сврха уметности је преобличена и умањена 

* Чувена хеленистичка скулптура коју су, према Плинију, извајали 
тројица вајара са Родоса, Хагесандар, Полидор и Атенодор,.
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на функцију рекламирања „забављања“. Рекламирање је 
важно у овој причи, то је оно што живот нуди као мамац, 
обећање, наду. Цена „падања“ на то рекламирање јесте – 
патња. Глобална патња. Нада је друго име за рекламирање 
забаве, а нада је и сама била највише рекламирани пред-
мет током дугачког периода Мрачног Доба. Као после-
дица наде, људи су трпели ропство и патили од големих 
напада самосажаљења, и то је било – забавно.

Шта је Лаокоон рекао звучало је као пророчанство, 
али беше означено као лажно и нетачно пророчанство, 
јер богови су желели да лукавство победи и да Троја буде 
уништена. Троја, која је представљала врсту економије 
неприхватљиве за идеју државе у успону. Идеју тргови-
не, идеализоване размене добара, требало је заменити 
идејом изнуђивања.*

Цивилизација уместо културе, империја уместо ет-
носа. Били су потребни векови или миленијуми како 
би се ова замена остварила глобално. До времена чове-
кобога, Александра, свет је био поприлично мапиран и 
спреман да се прекроји у напреднију моду. Вергилије, 
опседнут Тројом, за чије се потомке веровало да су ос-
новали Рим, у својој епској поеми Енеида, инсистира на 

* Идеја трговине, данашњег „слободног тржишта“ подробно је уса-
ђивана, упркос чињеници да је трговина увек бивала уништавана како 
би била замењена монополом, који би осигурао доминацију извесне 
државе. Ово је и више него очигледно у европским бескрајним ратовима 
током последњих векова, као и данас, када је јасно да је све на „тржишту“ 
манипулисано до последње ситнице.
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овом претварању тројанског у римски модел, на чијем 
је челу, тек кратко пре Вергилијевог времена, био један 
други човекобог – Император Октавијан Август Цезар. 
Који је био бескрупулозна, лукава звер.

Вергилије кажњава Лаокоона јер је прозрео „лу-
кавост“ и то изврће у веома јасну политичку поруку. 
Вергилијев идеал  pietas или послушност према држа-
ви и религији, био је главна роба његовог маркетинга. 
А порука је била јасна: свако ко замени послушност за 
поштење мора да пати. Ово је потпуно иста идеја која 
доминира остатком историје, а данас кулминира у обли-
ку робота (радника, роба), нацистичког аријевског нат-
човека, или попкултурног јунака Супермена, данас већ 
генетички могућег, напредног слуге државе с неупоре-
дивим физичким и психичким способностима, и као сан 
о потпуно самосвесној вештачкој интелигенцији. Pietas!

Богови су ту да обезбеде „предодређеност“, они 
управљају делањем људи и стварају драму (патње) јер 
идеја поретка мора да победи а сваки отпор је болан и 
узалудан.

Ружин пупољак

Како осећајни сан о добром осећању скрива ружну 
страну живота?

Емоција, каква јесте, условљена реакција на окидач, 
скрива узрок своје појаве претварајући се да је нешто 
друго – нада, која маскира ружну стварност и истиче 
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„лепшу будућност“. Ово је типични маркетинг живота. 
Надајмо се да ће бити боље, чим пребродимо кризу.

Због чега смо у кризи?
Узрок кризе је сам живот. Живот је размена, али не 

једноставна, равноправна, праведна размена. Она је за-
право отимачина, размена је погрешни назив. Слобод-
но тржиште живота није ништа друго до ли маркетинг 
живота, а маркетинг је наметање представе, борба једне 
идеје да надвлада друге и да их надзире тако што ће их 
користити у своју сврху (што је само по себи оправдано). 
А њена сврха је такође маркетинг, борба Уробороса да се 
нахрани самим собом. То је смртоносни, зачарани круг 
саморекламирања. Изговор и оправдање за маркетинг је 
– криза. Јер самопрождирање* јесте перманентна криза.

Тако, имамо Лаокоона и његове синове у борби про-
тив удава, само малкице рашчлањенију представу Уро-
бороса, симбола самопрождирања.

Постоје многе недостајуће везе у оперативном језику 
– на пример, када сам завршавао претходну речени-
цу требало је да кажем: симбол  самопрождирања  жи-
вота. Изоставио сам „живота“, тако да није јасно да су 
самопрождирање и живот синоними. Оваква пракса 
има за последицу Вавилонску збрку језика**, јер постоји 
толико много синонима који се не препознају као такви. 

* Аутоканибализам.

** И ово је, такође, погрешан назив, јер је Вавилонска кула била Кула 
знања, а тек њено уништење имало је за последицу збрку и неразумевање 
међу народима. Сама Библија је пример тога.
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Они су очигледно занемарени претпоставком да имају 
другачије значење, а то није случајно.

Занемаривање знања је стратегија живота. Живот 
се претвара да су неке ствари важне, оне ствари које ће 
остварити добит, то јест, лишити неког живота како би 
други живот могао да се настави. Човек мора да буде 
незналица како би користио овакву стратегију. А сва 
енергија размишљања се троши на оправдање и приста-
нак на такво понашање, уместо да се разобличује сама 
идеја која надзире постојање у незнању. То је типично 
и јесте природа ствари. Јер сва природа јесте жива, по 
дефиницији да је размена живот. И, ако помно посма-
трамо ту „размену“, можемо јасно да видимо да она није 
оно што се претвара да јесте.

Сва природа, физис, јесте условљена да реагује на 
одређене окидаче. Атоми морају да ступе у размену с 
другим атомима, нема начина да то одбију. Ово јесте ос-
новна дефиниција живота – размена.

Друге постојеће дефиниције живота су само део 
стратегије како би се спречио увид у једноставну ис-
тину. Живот мора да остане мистерија, тајанствена 
љубавница, пута 70 девица као награда пошто сте заслу-
жили повратну карту за Еден.

Ружин пупољак живота.
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Грабљивци и покорни – Спознај себе

Подела на грабљивце и плен, гониче робова и робове, 
капиталисте и пролетере, вукове и овце, победнике и гу-
битнике, паметне и глупе, организоване и збркане, вође 
и вођене – све су то синонимне фразе. Добри и лоши, 
прави и криви – све је то у функцији непрекидног крета, 
истински perpetuum mobile, непокретни покретач, по-
треба да се осећа, потреба да се буде свестан: што су до-
кази да смо живи. Кретање рекламира себе, не жели да се 
заустави, не жели да умре. Супротност живота и смрти 
је управо то – емпиријски садржај насупрот празнине.

Древни мудраци, садашњости и будућности, сви су 
дошли до истог закључка – мора се зауставити*. То до-
словно значи – умрети. Због чега је тако?

Смрт, страх живота.
Незналаштво живота непрекидно заборавља истину 

о себи. То је машина непрекидног крета. Живот је борба 
за незнање, он је незнање у невољи, живот је борба окле-
ветаног Лаокоона. Истински Лаокоон, онај који је ука-
зао на грешку, добио је своју битку. Али живот, кроз свог 
истакнутог песника Вергилија, тврди да је наставио да 
се очајнички бори – трајно стање живота. Лаж изречена 
како би се прикрила победа знања.

Спознај себе писало је на Аполоновом храму у Дел-
фима.

* Буда, Сократ, чак и Аристотел у ретким тренуцима луцидности.
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Делфи су били ризница старе Грчке, не само место 
где су се изрицала пророчанства и где је обитавала Про-
рочица. Златне и бронзане драгоцености чувале су се 
тамо, и такође, очигледно – знање.

Аполон није био само грчки бог, он је поштован, под 
различитим именима, у многих народа древних времена 
– Тот у Египту, Орфеј међу Трачанима – његови атри-
бути су многобројни и слажу се с другим божанствима, 
с Прометејом на пример, оним који поседује и преноси 
знање. Опет, морамо да рашчистимо збрку и успостави-
мо синонимски односни склоп.

Шта заправо значи спознати себе? Каква је то врста 
знања, за разлику од потреба живљења, које су непре-
кидна борба да се осигура „размена“?

Постаје јасно да је бити покоран (благ) део марке-
тиншке стратегије, која фаворизује грабљивце и њихове 
жртве – фаворизује принцип поделе која осигурава по-
беду незнања и поробљавања. Порука је јасна: Боље је 
живети као роб него бити слободан и умрети, јер уколи-
ко одбијеш ропство, власт, та горљива слуга идеје живо-
та, бациће те лавовима.

Сва пропаганда и смутња хришћанства као за-живот 
декларисане институције јесте о наговарању на покор-
ност. Заправо, то сеже много даље у прошлост, пре Троје 
и Рима. Чак пре Јерихона.

Pietas, послушност, била је Хекторов прерогатив. 
Он је био симбол поретка, породичне бриге, симбол 
економије, отелотворена Троја. Ипак, убио га је Ахил, 
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симбол неумереног насиља, и поред тога херојска фигу-
ра.

Читава прича о Илијади је о боговима који се уплићу 
у људске ствари и промовишу разбојнике у јунаке; 
почиње свештеником Хрисом коме је нането зло, ћерку 
му је отео Агамемнон и начинио својом сексуалном 
робињом. Разбојници одбијају да је врате у „замену“ за 
откуп, а свештеник се моли Аполону да пошаље болест 
на њих. Прво на стоку, затим на људе.

Коначно, идеја трговине међу Ахајцима, заправо 
изнуда, задобија преимућство и Агамемнон би вратио 
ћерку, у „замену“ за Ахилову сексуалну робињу Брисе-
иду. Ово отвара кризу међу Ахајцима, јер Ахил увређен, 
одбија да се бори. Видите, ово је принцип кризе који 
се креће по свом. Завршиће се Патрокловом смрћу на 
бојном пољу (он се представљао као Ахил у ту драма-
туршку сврху) и Ахиловим гневом (хоћемо ли то назва-
ти емоционалном интелигенцијом?) који је довео до пот-
пуног уништења Хектора.

Хомер је подробно описао шта се заиста догађа у по-
литици. Богови су скривене силе, сива влада, ратници из 
сенке. Богови су идеје а људи су њихово гориво и храна.



242

РЕЦИКЛАЖА ОРГАЗМА

Оно што је током седамдесетих рађено на најбољи 
могући начин, критички описи лудила и глупости, 

од стране великих режисера (Дивља хорда, Апокалипса 
сада, Лет изнад кукавичјег гнезда, Полудели Макс или Го-
дина опасног живљења, итд.), већ од осамдесетих почиње 
да призива булазан која кулминира, у другој деценији 
21. века, реал-имбецилством на политичком и забавиш-
ном плану: производ индустрије која функционише по 
познатом старинском принципу „што горе то боље“, 
али сада без призвука сарказма, у форми недуховитог 
хумора бригандинског цинизма. Ход историје-природе-
технологије, као незаустављиви Терминатор, завршава 
се хордом „џихадиста“ (као у Полуделом Максу) накаче-
них по хаубама борбених тојота.

Исламска држава и њена иконографија нису нешто 
ново, она је само једно старо говно које се хиљадама го-
дина претумбава евроазијским пустињама и прашума-
ма. Али и по холивудским филмовима, у рециклираним 
умовима, већ више од три деценије.
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Већ је појава видео-спотова означила крај и про-
теривање напредне рок и џез музике и уопште 
ослобођеног духа, оном ко је то желео да види а да не 
падне на слатко одушевљење технолошким новотаријама 
типа МТВ, вокмена и мобилних компјутера – играчака 
које су онемогућиле уживање у музици на креативни 
начин и спустиле задовољство на ниво угодне топлине 
упишаних пеленица, на гледање бесмисленог смењивања 
бесмислених сличица. Као да је уметност управо то, не-
што што сваки идиот може да произведе и аутоконзу-
мира само ако си нађе вољног продуцента који „зна шта 
идиоти хоће“ – играње звечком.

Овако се мењао човечански ум а с њим и систем 
вредности.

Можда је свако доживео барем једном оргазам у 
животу. А, онда, помислио како би било лепо да се то 
понови. И, затим, покушао римејк. И римејк је оставио 
слабији утисак. Па опет, где ли се то погрешило, због 
чега нема жељеног интензитета? Затим је продукција ре-
циклираног оргазма најурила писце и паметњаковиће те 
наставила с експериментом. Маркетинг је послужио да 
се дође до оргазма, додуше друге врсте, али свеједно – 
оргазам је оргазам. Убедивши себе да тако треба, ство-
рио се свет-ехо сопственог оргазмичког живота. Дакле, 
иако није прави оргазам, ипак јесте прави оргазам и та 
се идеја брани до последњег.

То је, отприлике, метод који је довео до врхунца умет-
ност живота као иживљавања. Више се не тражи, не сме 
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се доживети нешто ново или друкчије, већ само једно те 
исто као апсолутни врхунац вредности – рециклирани 
оргазам.

4. август 2015.
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Одређивање положаја уметности

Историјско искуство уметности поцепане на седам 
или девет посебних врста, завршава се сада као 

савршени симулакрум себе – ексер у ковчегу којег су за-
мислили Дали, Ворхол и други, као забава, дизајн или 
украс, индустријски предмет или технолошки ефекат 
који представљају уметност. Тако, нема више уметности, 
она је постала „наш сопствени лик“, селфи – више нема 
потребе за специјализованим субјектом који производи 
уметничку робу. Од почетка писане повести, уметник 
је био под економским надзором и морао је да се бави 
садржајима који су наметали монополисти новца (а они 
више од тога нису ни способни да појме), од религијске 
до револуцијске и сада тржишне порнографије. И на 
крају, више нема ко да се надзире. Задатак извршен. Дух 
се паркирао на Крају историје. Роботи долазе. Уметници 
су отишли.

Али, како је то било пре историје, сада је поново исти 
случај: уметници поново постају друиди, шамани, веш-
ци, мудраци, чаробњаци – све ово пролази кроз ум, а 
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зашто да не? Положај уметника, човека што саопштава 
лично искуство које постојећа цивилизација не прима 
лако, бива одгурнут на, или боље иза граница друшт-
ва. Ако погледамо шта данас пролази као уметност, 
све се претворило у савршену технолошку мимикрију 
физичког/природе – запрепашћујућа реплика идеали-
зоване стварности, Платонова идеална љубав, оства-
рени мимезис. Алатке које врше овакво осмишљавање 
својствене су свим медијским издањима – препознавање 
лика, или назовимо то популарнијим мимом – алатке 
за препознавање обрасца, лако их користе некреатив-
ни и у свему превлађујући просечни умови. Критичари 
уметности такође су нестали, застарели, извезени у не-
стварност краја историје.

Садашње стање ствари, заправо, ослобађа уметнике 
свих обавеза према друштву, нацији, класи, штагод. Ово 
је потпуно раздвајање. То је слобода и лебдење. И више 
од тога. Ко је то могао да замисли! И није било подстак-
нуто, изазвано, почињено од стране уметника. Савест 
ми је веома чиста када ово кажем. Нема карме. Уметност 
се помера ка својој следећој реинкарнацији, или још 
даље – у Нирвану. Видећемо убрзо како и зашто.

Авангарда

Треба да кажем неколико речи о авангарди, 
историјској као и савременој. Овде се такође завршава 
авангарда. Она (оне су) је била последњи напор уметно-
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сти да обезбеди свој положај у великој породици друшт-
вених/биолошких животних појава. Али, као у Библији, 
у Нојевој барци није било места за ову „животињу“. До-
бри стари Ноје није спасавао никакву технику у свом 
ковчегу, да не спомињемо уметност. И кажем, нек и није.

Авангарда је, како год, увек била или за нешто 
„ново“ или за „деконструкцију“ – језика, лика, логи-
ке, традиције – Дада, апстрактно сликарство, позо-
риште апсурда, експериментална музика, итд. Међу 
последњим и најиздржљивијим покретима, сигнализам 
је сав о методолошкој асимилацији најновијих научних, 
медијских и комуникацијских технологија и њиховој 
трансформацији у уметност (визуелни потенцијал Ин-
тернета заправо је експлодирао визуелном поезијом и 
доступношћу текста). Авангарда 21. века практично 
ствара недоступну зону за тупане, својом префињеном 
употребом постојећих алатки и готово (апсурдно) 
туђинским дејством – трезвени и озбиљни приступ 
савременим појавама насупрот „хајде да се забављамо“ 
површним упражњавањем дијет-попа у свим облицима 
и начинима.

Уметност и авангарда су, то је чињеница, сада једно и 
исто. А ово је строго због тога што су компромитовани 
уметници коначно изгубили своје обзнањено занимање, 
претварајући се у примењене уметнике, док авангар-
дни уметници нису успели да их повуку за собом или 
асимилују. Ови други су они који су преживели. Али –
где?
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Свет богат сиромаштвом

Глобализација је створила Земљу богату сиромашт-
вом. Све заслуге иду подједнако и богатима и сиромаш-
нима – они су створили јефтин свет. Богати су украли, 
користећи се својим бесконачно обезвређеним и лукаво 
раздељеним новцем, најбоље уметничке објекте из про-
шлости. Међутим, у овом часу, они немају појма како 
изгледа уметност 21. века, јер се налази иза њиховог 
обзорја. Нема новца у њој. Нема знања о њој. Она не при-
пада њима. Не постоје више тумачи уметности. Једино 
постоје образовани сикофанти. И, остаће тако. Јер је 
знање које поседују друиди, мудраци или шамани „тајно 
знање“ за оне који су себе за њега ослепели.

Селфи Доријана Греја

А сада да видимо с чиме се суочавамо. До ког формал-
ног стадијума је еволуирала слика Доријана Греја? Све 
застрашивање у вези с технологијом је постало ствар-
ност. Али, и природа је некада такође била велики и пре-
велики непријатељ. Шта су људи учинили у међувремену, 
куд су доспели? Бежећи од природних сила у идеолошку 
а затим поново у нову и изузетно моћну природну силу 
– технологију. Има ли ико, на овом превише несигурном 
и непредвидивом свету, ко се не осећа макар нелагодно 
у вези са садашњошћу и непосредном будућношћу? Очи 
које вребају, дронови, политички подобно оптуживање, 
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затрованост – индустрија терора. Какав је став уметно-
сти, на који начин одржава додир с оваквим светом?

Не одржава га. Уметност је анализирала свет и он 
лежи мртав пред њом као распаднути фрактал. Свет је 
расточен и фантомизован. Покреће се, истина, али умет-
ник зна да је то само слајд-шоу. Кадрови су неповезани 
и лишени смера. Лешина света се трза у налетима, даје 
празне изјаве и затим поново скаче себи у уста. Ко може 
озбиљно да узме било коју од његових изјава? Политич-
ки систем прождире, пред нашим очима, сопствене ос-
нове. Лаж на лаж, порицање на порицање. То ли је ин-
телигентно понашање? То је оно на шта циљам: где је ту 
интелигенција?

Интелигенција је уметност.
Интелигенција је способност стицања знања. Друшт-

во ово превиђа, што је природно, јер друштво није извор 
знања, оно је извор незнања, манипулације, покварено-
сти, лажи, ропства, физичког и психолошког тлачења, 
негативне селекције. Интелигенција је еволуцијска мана. 
Било је много покушаја да се интелигенција усвоји у 
друштво, али све време смо сведоци – ћорак! У модерној 
номенклатури, баш као и у прошлости, уметност, 
интелигенција, издвојени су из командног ланца.
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Бесмртна кошница

Када уметник инсистира на истини, он развија алат-
ку која може да прожме и пробије надолазеће облике/
појаве и чинећи тако остаје изван њиховог утицаја. Ово 
аутоматски искључује уметника из постојеће мреже и 
модуса друштвене расподеле моћи. А пошто је људска 
цивилизација заправо врхунац живота на планети 
Земљи, уметник се суочава с тренутним пресељењем 
у област изван живота, пошто се условљавања живота 
не примењују на онога који је прозрео његова обећања, 
саморекламирање и – неуспех. Логично и традицио-
нално, то се зове – смрт. Међутим, метод који је особен 
уметничкој делатности је у стању да преименује и пре-
веже односни склоп, па испада да, пошто је живот об-
ласт незнања, смрти остаје област интелигенције. Е, сад, 
размислите о томе. Каква је то врста постојања у домену 
смрти/знања? Можемо ли да тамо одемо у својим телима? 
Пошто су тела традиционално (обично тако верујемо) – 
ми? Шта ког ђавола треба да радимо? Да умремо?

Технологија већ рекламира безбројне могућности 
кибернетске и биолошке простетике која се може при-
менити на људе, стављајући акценат на „пренос све-
сти“ у машину која има боље способности рачунања 
и памћења. Ово је зачуђујуће обећање и одлично је 
представљено у научно-фантастичној литератури, до 
сада јединој литератури која се заиста рачуна јер је за-
снована на антиципацији а не на правдању – а сада се 
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чини да се обећање обистињује, оно је у својим првим 
степенима остварења. Ко би се коцкао тиме у замену да 
постане бестелесни, изгладнели и изгнани – уметник?

Обећање бесмртног, одрживог и лако доступног тех-
нолошког телесног облика побеђује. Оно остварује ап-
солутну привлачност над незналачким умом. Органско 
постојање еволуира у строго практично, Боргу налик, 
друштво кошнице. Људски-инсект се рађа.

Тамни вилајет

Област знања/уметности, надилази просторно-вре-
менски континуум, надилази живот, и једина веза с 
физичким светом је практично – осмишљавање, склоп 
односа, који омогућује пријем обе области, за разлику од 
емпиријског метода који није у стању да види било шта 
изван сопственог одраза. Меч лопта припада људима 
од знања. Они могу да постоје у обе паралелне области 
истовремено и остану једина веза између њих, и једини 
који су свесни оваквог распоред. Али, има ту још.

Свет тамне материје – свет неусловљених честица 
информације. Свет који се не може сондирати и под-
редити. Свет који једино може индиректно да се дове-
де у пажњу јер није реактиван. И тај свет чини много 
већи део познатог свемира од физичког света материје 
условљене да буде реактивна.
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Изгубљена и поново стечена особина уметности

Како је уметност била усвојена у историју, изгубила 
је своју особину осмишљавања знања. Многи уметници 
постали су збуњени, лишени смисленог говора. Овај за-
датак додељен је цркви а касније и науци. У оба случаја, 
односни системи били су организовани на такав начин 
да спрече било какав појединачни пробој кроз димну 
завесу створену од стране паразитске пирамиде распо-
деле моћи. Појединачно спасење или ослобађање мо-
рало је бити одобрено од механизма институције. Овај 
појединачни подвиг ослобађања пројектован је такође и 
на физички људски облик, живот – док уистину, живот 
није нешто што треба спасити већ га треба надићи.

Сада када је идеја спасења/ослобођења у потпуности 
банализована, досегнуто је стање „свако свој насмејани 
светачки лик“ – селфи. Колико дуго ће се ово светогрђе 
одржати? Прихватајући живот као идеално стање 
постојања знање о животу самом бива изгубљено.

Нема сврхе расправљати о овоме, јер човеку је по-
требна интелигенција како би изашао на крај с про-
блемом. Интелигентни људи, међу собом, никада не 
расправљају, они једино стварају мождану олују. Неин-
телигентни – расправљају, тролују, ратују.

Они уметници који су задобили неопходни замах у 
свом истраживању стварности, стекли су знање које их 
одређује етички и естетски. Човек не може ићи против 
сопственог знања. Знање је оно што одређује личност. 
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Шта је то друга врста личности, она физичког појединца 
којим управља незнање? Таква не постоји. Појединачност 
није личност.

Дуго времена упражњавана лажна расправа о 
слободној вољи, као на примеру слободне воље чове-
ка утопљене у вишу вољу претпостављеног свемоћног 
и свезнајућег бића (Бога), коначно је расправљена с 
тачке незнања која је дала предност индивидуално-
сти (неизбежно произвољној) – и није била у стању 
да схвати различиту врсту „поретка“ у Другом Свету. 
Постојећа хијерархија моћи пројектована је на Други 
Свет као да овај поседује исту особину условљавања. 
Нема хијерархије и нема условљавања између честица/
делића информације у области знања. То је суштинска 
разлика. Нема надзиране расподеле знања, као у овом 
копирајтованом свету изгнаника из Едена и растурене 
Вавилонске куле.

Прекидач копирајта

Копирајт, као кад је рецимо Sony власник музике 
Џимија Хендрикса, представља планетарни крај културе 
и уметности. Јер, није заиста Sony тај који ствара умет-
ност.

Исти прекидач је искључен када је у питању марк-
систичка теорија, која је тврдила да би производ рада 
требало да припада радницима, али проблем отуђења 
представљала је системска расподела богатства и то 



Мит о машини

254

је требало да се разреши међукласном револуционар-
ном борбом. Истина је, Маркс није видео да једини рад 
који постоји припада идејама, а људи се само користе 
као гориво или храна како би се остварило благостање 
и преживљавање идеја, које су, као нека туђинска 
сила, поробиле човечанство још од памтивека. Тако је 
„непријатељ“ погрешно именован, као да заиста постоје 
две класе људи, радници и капиталисти, док су уистину 
обоје робови исте идеје. Soylent Green је заиста човек – то 
је још један добар увид из НФ литературе! Штета што 
политички и друштвени филозофи нису у стању да виде 
кроз ово. Али уметници јесу.

Свеједно, кога се уопште тичу уметници, који нису 
ништа друго до ли друштвени паразити чији рад је ту 
само због тога како би га Sony присвојио и остварио про-
фит? Уметници немају друштвену и политичку структу-
ру неопходну да би остварили монопол на свој рад. Није 
се никад десило у историји да интелигентни људи створе 
механизам тлачења, као што је држава. Увек су то чини-
ле банде беспослених, безвредних људи, који би се орга-
низовали и наоружали, прогласили себе „Аријевцима“ 
и „племенитим“ и наметнули своју вољу, истребљујући 
непослушне. Уметност није поседовала оруђе које би 
променило свет. А није ни марксистичка револуционар-
на идеологија.

Но, уметност је пронашла излаз!
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Тунел који води ван тамнице

Иако је решење било присутно у писаној форми то-
ком више миленијума, и стално ажурирано, изгледало 
је сувише необично и неприхватљиво за обичне људе. 
Превазилажењу људског облика супротстављене су 
моћне идеје породице, друштвеног положаја и постиг-
нућа; решење је једнолично и једнобојно у поређењу с 
живо обојеним обећањем срећне породице и друштвене 
екстазе.

Ако човек треба да оде у монахе како би се ослобо-
дио, до ђавола све!

Уметници као и монаси, имају кредита и дозволу 
да буду чудаци, али не могу никада да остваре преви-
ше утицаја. Тако да су негде између, постоје и живе на 
ничијој земљи. Могу да виде другу страну, али када из-
лажу своје искуство обичним људима, то мора да буде 
разводњено и увијено у облик фантазије и алегорије и 
не може непосредно да утиче на неискусне. Јер знање, 
за разлику од заблуде, нема особину да утиче, и то је ве-
лики проблем. Иначе, знање би беспоговорно и тренут-
но победило над слабијом обманом, која сачињава свет. 
Ово је терет који људи од знања морају да носе, често 
усамљени, без сапутника, остављајући све за собом.

Овде ћу да пресечем – прелазак се догађа једино лич-
ности. Личност је жижа пажње која се покреће из области 
живота у област смрти, од незнања до знања. Тела немају 
ништа с прелажењем личности. Физичко пропадање и 
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смрт су ту за свакога. Али поистовећивање личности с 
телом није обавезно.

Уистину, личност је увек тамо у области знања, ме-
тод задобијања личности је метод искључивања чула 
(класична медитација). Кретање личности је фиктивно. 
Ради се о томе како представљамо себе у свом уму, али 
стварност је оваква – распршивање обмане мора да се 
догоди. А то се једино може учинити разумевањем.

О томе како то постићи, како се дисциплиновати, на-
писане су многе књиге, и постојали су велики учитељи у 
свим временима. Ретко би то попримало облик уметности 
или уметника, због историјског усвајања и преименовања 
мудраца у религијске или филозофске фигуре, као и због 
специјализације уметничког језика. Али сада уметници 
не могу да избегну да виде свој задатак као нешто много 
више него што се веровало да би требало да буде. Сада, 
када су уметници на свом, морају да појачају своју фор-
малну мотивацију или да – нестану. Нема више ларпур-
лартизма, то није довољно! Бављење уметношћу зарад 
задовољства – није довољно! Упражњавање уметности 
зарад задовољства – није довољно!

Космичка Мрежа

Уметник тежи да усклади своју вештину с филозо-
фијом – осмишљавање искуства у језику је обавезно, 
оно ће створити смислени склоп односа, мрежу која 
омогућује личности да се ефикасно креће и повеже с дру-
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гим уметницима/људима од знања, како би се ослањали 
једни на друге и на крају крајева деловали у овом свету с 
много више утиска. Кроз знање, не кроз групе, партије, 
синдикате или секте. Уметник треба осмишљено да раз-
уме шта чини.

Личност није појединац – личност је (тамна) сила 
равномерно раширена Космосом. Сила је знање, она 
чини то што чини јер зна како. Када се очи ума уметника 
отворе, он постаје део те, човеку од знања, сада видљиве 
области. Личност ступа у свет тамне материје, где вла-
да слобода, делање се слободно осмишљава, није на-
метнуто протоколима. Ово је једина врста међудејства 
која је могућа у Тамном Свемиру. Дељење знања/силе, 
подједнака расподела свега за све, погрешно именована, 
оклеветана и застрашујућа „ентропија“ као распадање – 
експлозија као Велики прасак, крај физичке патње, ула-
зак у Нирвану.
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ЧЕТВРТА КАРТА ЕОНИЗМА И ПУЦАЊЕ  
СВИХ ПЕЧАТА 

О књизи огледа „Мит о Машини“  
Слободана Шкеровића

Појавом Мита о Машини у откровењској 2021. годи-
ни, збирке кратких а дубоких огледа (вртлога и карусела 
за отреситог читаоца), Слободан Шкеровић довршава 
филозофско четворокњижје без премца. У њему се већ 
налазе књиге којима се често враћамо у овом еону – Хи-
мера или Борг (2008), Вулканска филозофија (2013) и По-
етика идеја (2017). 

Свака карта је овом књигом отворена и камен 
искушења преврнут, а да ниједан људски дух, тај бес-
прекорни комедијаш, није повређен више него што је 
било нужно током снимања ових интензивних мисаоних 
извештаја.

Да није било пандемије коронавируса, закључавања 
планете и откључавања духова, Шкеровића бисмо чи-
тали као племенитог чудака. Сада, када је већ победила 
Машина, са много лица а у сржи мало нијанси (зовимо 
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је: строј, бирократија, идеологија, протокол, технологија, 
псеудоматематика или удружени злочиначки култи-
стичко-економски подухват; Шкеровић би рекао: жи-
вот сам), можемо без психичких препрека као што су 
онтички страх или морална грижа савести, са здравим 
узбуђењем уживати у питком штиву. 

Оштро опредељен за аналитичност и моралну 
непоткупљивост, Шкеровић је уцеловио слику важ-
ног феномена српске културе и светске неоавангарде 
— сигнализма не само као уметничког, већ и као ретко 
разрађеног и јасног филозофског покрета. Мисаони кон-
тинуум сигнализма — иако многолик и вишедимензи-
оналан — данас видимо као поредак, метафизички ка-
нон, почев од сцијентистичких, митопоетичких и дру-
гих поставки самог оснивача Мирољуба Тодоровића, до 
Шкеровићевог интелектуалног става, знаног као еони-
зам. Филозофски аспект сигнализма је, чини нам се да-
нас, ништа мање важан од улоге овог покрета у светској 
култури и уметности, јасне још од утемељења покрета 
1969. године.

•

Плодни и демонски привлачни Шкеровићев опус у 
21. веку — реденик муња — показује удвојену каквоћу 
и у Миту о Машини. Духовни систем сија врлином 
исто времено песничком и филозофском, сваки израз и 
детаљ одају елеганцију класичног мермерног кипа. И при 
том, аутор не прави компромисе певајући о сликама и  
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Четврта карта еонизма и пуцање свих печата  

истинама које је видео као туриста у космосу, том забав-
ном парку људске егзистенције.

Зоран Стефановић
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О писцу

Слободан Шкеровић је сликар, песник, прозаиста, есејиста и 
уредник. Рођен је 27. септембра 1954. године у Београду. Сту-
дирао је сликарство на Факултету примењених уметности у 
Београду и Kunstakademie у Дисел дорфу.

Песме и текстове објављује од 1976. у часописима Хаику, 
Студент, Видици, Књижевна реч, Кораци, Стварање, Сигнал, 
Руковет, Савременик, Књижевне новине, Књижевни преглед, 
Градина, Летопис Матице српске, Нова зора, Српска вила, 
Златна греда, Знак Сагите и другим, а био је и уредник у Сту-
денту и Видицима (1980–1982). Као аутор и уредник активно 
учествује у сигналистичком покрету од 2001. и у „Пројекту 
Растко“ од 2007. године.

Књижевни опус му одликују дужи поетски облици, као 
и интензивно разматрање односа традиционалне духовно-
сти и високе технологије, како у песмама, тако и у есејима и 
научнофантастичној прози.

Члан је Удружења ликовних уметника Србије, Удружења 
књижевника Србије и Удружења стрипских уметника Србије.
Изабрана библиографија

Поклон (песма), страна Б на сингл–плочи; страна А: ВИС „Идоли“, 
песме „Помоћ, помоћ“ и „Ретко те виђам с девојкама“, Видици, 
бр. 3. 1980, 
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Речник Технологије, Видици, посебан број, један од аутора, бр. 1–2, 
1981.

Срца (песме), „Супернова“, Београд, 1987.
Индиго (песме), Библиотека „Сигнал“, Београд, 2005.
Све боје Арктуруса (експериментална проза), Светске свеске Бео-

градске мануфактуре снова, Београд, 2006.
Химера или Борг (есеји), „Златна едиција“, „Тардис“, Београд, 2008. 
Црна кутија (песме), „Тардис“, Београд, 2010.
Загрљена деца (песме), „Тардис“, Београд, 2010.
Шаманијада (роман), библиотека „Знак Сагите“, књига 59, „Everest 

Media“, Београд, 2012. 
Тамна страна силе (роман), библиотека „Знак Сагите“, књига 69, 

„Everest Media“, Београд, 2013.
Јерихон, Јерихон и поеме Крома и Смрт паперја (песме), библиоте-

ка Сигнал“, „Everest Media“, Београд, 2013.
Земљофобија (поетски роман), библиотека „Сигнал“, „Everest 

Media“, Београд, 2013.
Невидљиви Марс (поетски роман), библиотека „Сигнал“, „Everest 

Media“, Београд, 2013.
Вулканска филозофија (есеји), библиотека „Сигнал“, „Everest 

Media“, Београд, 2013.
Дроздови у Паклу (песме), библиотека „Сигнал“, „Everest Media“, 

Београд, 2013.
Јета • Буди се, Будни • Јерихонска мануфактура (песме), библиоте-

ка „Сигнал“, „Everest Media“, Београд, 2014.
Пројекат Брандон (роман-поема), библиотека „Сигнал“, „Everest 

Media“, Београд, 2014.
Књига о Моритому (песме), библиотека „Сигнал“, „Everest Media“, 

Београд, 2014.
Кофер (блог роман), библиотека „Сигнал“, „Everest Media“, Бе-

оград, 2014.
Бизарни космоплов (научнофантастична хаику поема), библиотека 

„Сигнал“, „Everest Media“, Београд, 2014.
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О сликару

Бојан Милојевић је рођен у Краљеву 6. јуна 1985. Завршио је 
високу школу струковних студија – Београдску политехнику 
на смеру за графички дизајн. 

Бави се илустровањем књига, цртањем стрипова и гра-
фичким дизајном. Објављивао је своје радове најпре у фанзи-
нима и самиздатима, а потом и у стрип антологијама, новин-
ским и уметничким часописима у Србији и иностранству. 
Редовно учествује на сајмовима, фестивалима, изложбама и 
радионицама које се баве стрипом, илустрацијом и другим 
визуелним уметностима.

Добитник је награде за најбоље остварење у домену ал-
тернативног стрип језика на 16. Међународном стрип салону 
у Београду.

Уредник и координатор радионице 24 сата цртања 
стрипова.
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Библиотека „Сигнал“
са подбиблиотекама, ауторским колима и библиофилским 

издањима

1.  Miroljub Todorović, Signal, поезија, „Сигналистичко издање“, 
Београд, 1970.

2.  Miroljub Todorović, Kyberno, поезија, „Сигналистичко издање“, 
Београд, 1970.

3.  Miroljub Todorović, Stepenište = Staircase = L’escalier = Scalinata, 
поезија, „Сигналистичко издање“, Београд, 1971.

4.  Miroljub Todorović, Fortran, artist’s book, „Сигнал“, Београд, 
1972.

5.  Miroljub Todorović, Signalism, есеји. „Сигналистичко издање“, 
Београд, 1973.

6.  Miroljub Todorović, Approaches, I. A. C., Friedrichsfehn, Немач-
ка, 1973.

7.  Miroljub Todorović, Thirty signalist poems = Trideset signalističkih 
pesama, поезија, „Сигналистичко издање“, Београд, 1973.

8. ~ Signalizam, каталог изложбе, Галерија сувремене умјетности, 
Загреб, 1974.

9.  Miroljub Todorović, Signal art, мејл арт, Сигналистички доку-
ментациони центар, Београд, 1980.

10. ~ Signalizam 81, каталог изложбе, Културно-просветна 
заједница, Оџаци, 1981.

11.  Miroljub Todorović, Poštanska umetnost – Mail Art, каталог из-
ложбе, Студентски културни центар, Београд, 1981.

12. ~ Signalistička istraživanja, каталог изложбе, Студентски култур-
ни центар и Удружење књижевника Србије, Beograd, 1982.
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13. ~ Signalizam avangardni stvaralački pokret, зборник, Културни 
центар Београда, Београд, 1984.

14.  Miroljub Todorović, Soupe de cerveau dans l’Europe de l’Est, 
„Zerosscopiz“, Paris, 1988.

15.  Miroljub Todorović, Cobol, artist’s book, „Сигналистичко издање“, 
Београд, 1992.

16.  Мирољуб Тодоровић, Игра и имагинација, есеји, Библиотека 
„А6“, „Сигнал“, Београд, 1993.

17.  Мирољуб Тодоровић, Освојени простор, каталог изложбе, 
Музеј савремене уметности, Београд, 1994.

18.  Živan Živković, Od reči do znaka, есеји, Библиотека „Алфа“, 
„Сигнал“ и „Беорама“, Београд, 1996.

19.  Мирољуб Тодоровић, Жеђ граматологије, есеји, Библиотека 
„Глоса“, „Сигнал“, Београд, 1996.

20.  Božidar Šujica, Lisières, cicatrices, поезија, La bibliothèque „Le 
point“, „Сигнал“, Београд 1996.

21.  Мирољуб Тодоровић, Звездана мистрија, поезија, Библиотека 
„Око“, „Сигнал“ и „Беорама“, Београд, 1998.

22.  Miroljub Todorović, Signalism Yugoslav creative movement, на ен-
глеском, немачком, шпанском, италијанском, француском и 
руском језику, есеји, „Сигнал“, Београд, 1998.

23.  Миодраг Мркић, У тами знака 2, есејистика, Библиотека 
„Пентаграм“, „Сигнал“ и „Беорама“, Београд, 1998.

24.  Живан Живковић, Небески звоник, поезија, Библиотека „Из-
вор“, „Сигнал“, Београд, 1998.

25. Богислав Марковић, Снови, пепео, роман, Библиотека „Делта“, 
„Сигнал“, Београд, 1998.

26. Miroljub Todorović, Iz signalističkog dokumentacionog centra, пре-
писка, „Сигнал“, Београд, 1999.

27.  Zvonko Sarić, Šinjel do svanuća, поезија, Библиотека „Око“, 
„Сигнал“, Београд 2001.

28. ~ „Сигналистичка утопија“, сепарат из часописа Књижевност, 
Београд, 2001.
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29. ~ „Сигнализам уметност трећег миленијума“, сепарат из часо-
писа Сигнал, број 22-23-24, Београд, 2003.

30.  ~ „Гласници планетарног – визије сигнали зма“, сепарат из ча-
сописа Сигнал, број 25-26-27, Београд, 2003.

31.  Vladan Panković, O signalizmu, „Феникс“, Београд, 2003.
32. Zvonko Sarić, Hvatač duše, роман, „Сигнум“, Београд, 2003.
33.  ~ „Размишљајте о сигнализму“, сепарат из часописа Сигнал, 

Београд, 2004.
34. Ilija Bakić, Zvonko Sarić, Preko granice milenijuma (Signalizam – 

izazov prestupa), „Феникс“, Београд, 2005.
35. Slobodan Škerović, Indigo, поезија, издање аутора, Београд, 

2005.
36.  ~ „Време сигнализма“, сепарат из часописа Градина, број 

10/2005, Београд, 2006.
37. ~ „Демон сигнализма“, сепарат из часописа Савременик, број 

146-147-148, Београд, 2007.
38. ~ Планетарни видици сигнализма, зборник, Београд, 2010.
39. Adrijan Sarajlija, Ogledalo za vampira, роман, издање аутора, Бе-

оград, 2012.
40. Miroljub Todorović, Apeiron, verbal-visual novel, „My cellium“, 

Smolensk, 2013.
41. ~ „Изазов сигнализма“, сепарат из часописа Књижевност, број 

4, Београд, 2013.
42. Слободан Шкеровић, Јерихон, Јерихон и поеме Крома и Смрт 

паперја, поезија, „Everest Media“, Београд, 2013.
43. Слободан Шкеровић, Земљофобија, роман, „Everest Media“, Бе-

оград, 2013.
44. Слободан Шкеровић, Невидљиви Марс, роман, „Everest Media“, 

Београд, 2013.
45. Слободан Шкеровић, Вулканска филозофија, есеји, „Everest 

Media“, Београд, 2013.
46. Слободан Шкеровић, Дроздови у Паклу, поезија, „Everest 

Media“, Београд, 2013.
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47. Miroljub Todorović, Nemo propheta in patria, полемике, „Everest 
Media“, Београд, 2014.

48. ~ Столеће сигнализма, зборник, „Everest Media“, Београд, 2014.
49. Слободан Шкеровић, Јета • Буди се, Будни • Јерихонска ману-

фактура, песме, „Everest Media“, Београд, 2014.
50. Слободан Шкеровић, Пројекат Брандон, роман-поема, 

„Everest Media“, Београд, 2014.
51. Слободан Шкеровић, Књига o Моритому, песме, „Everest 

Media“, Београд, 2014.
52.  Слободан Шкеровић, Кофер, блог роман, „Everest Media“, Бео-

град, 2014.
53.  Слободан Шкеровић, Бизарни космоплов, научнофантастична 

хаику поема, „Everest Media“, Београд, 2014.
54. Мирољуб Тодоровић, Пандорина кутија, поезија, „Everest 

Media“, Београд, 2015.
55.  ~ Магија сигнализма, зборник, „Everest Media“, Београд, 2016.
56. Јелена Марићевић, Легитимација за сигнализам, „Everest 

Media“, Београд, 2016.
57. Илија Бакић, Читање сигнала, есеји, „Everest Media“, Београд, 

2017.
58.  Franko Bušić, Čarobnice Crvenkapičina, поезија, „Everest Media“, 

Београд, 2017.
59. Илија Бакић, Од и до, поезија, „Everest Media“, Београд, 2017.
60.  ~ Визије сигнализма, зборник, „Everest Media“, Београд, 2017.
61. Слободан Шкеровић, Поетика идеја, „Everest Media“, Београд, 

2017.
62. Мирољуб Тодоровић, Из сигналистичког документационог 

центра 2, Сигнал, Београд, 2017.
63. Мирољуб Тодоровић, Извори сигнализма, интервјуи, „Everest 

media“, Београд, 2018.
64. Мирољуб Тодоровић, Чаробна лампа, „Everest media“,, Београд, 

2018.
65. Душан Стојковић,  Планета сигнализам, „Everest media“,  Бео-

град, 2018.
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66. Токови сигнализма, зборник, „Everest media“, Београд, 2018.
67. Miroljub Todorović, Iz signalističkog dokumentacionog centra 3 

(Prepiska sa Marinom Abramović), Signal, Beograd, 2019.
68. Miroljub Todorović, Dnevnik signalizma 1984–1989, „Everest 

media“, Beograd, 2019.
69. Јелена Марићевић Балаћ, Без длаке на срцу, поезија, „Everest 

media“, Beograd, 2020.
70.  Слободан Шкеровић, Мит о машини, Београд, 2021.
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