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АГЕНТ СМИТ – ПРИ ЛО ЗИ ЗА 
БИ О ГРА ФИ ЈУ

Сажетак: Текст анализира преображаје лика Агента Смита у
филмскојтрилогијиМатриксназалеђуХегеловихидејаизложе
ниху„Филозофијиисторије”.Догађањеутрилогијисагледавасе
каонапредовањесвестиослободиимеђусобномпризнањуљудии
вештачкихинтелигенција.АгентСмитјекључналичностутом
процесујерзахваљујућиСмитукаовирусуа)НеопостајеОдабра
ни,б)људиувиђајудаправонаживотислободунеимплицирауни
штењематриксаимашинаиц)вештачкеинтелигенцијеувиђају
даморајупризнатиљудимаправонабуђењеиопстанакуколико
желедапостигнуравнотежу.Такође,анализирасеиулогасплета
АрхитектаПророчицакаотворцапланакојиСмитиНеооства
рују,уравнотежењевиртуалногсвета,тесепоказујемогућност
једнетеодицејењиховогделовања.

Кључне речи:Матрикс, Нео, филозофија историје, Вачауски,
Хегел,теодицеја

Напросто је невероватно да у филозофској литератури о
трилогијиМатрикс не постоји ни један једини текст који
би се иоле озбиљније бавиоАгентомСмитом.1 Писано је
освемуисвачему,освиммогућиминемогућимаспекти
матрилогије,алиНеова„супротност”,његов„негатив”(III

1 ТекстјенастаоуоквирупројектаИнститутазафилозофијуидруштве
ну теорију који финансираМинистарство просвете, науке и техноло
шкогразвојаРепубликеСрбијеподбројем179049.Искренозахваљујем
коуредникутемата,колегиАлександруПрњату,затоштосеуопштени
јеобазираонамојеизговорезаштосенемогупосветитиписањуовог
текста.
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0.28.30)2каотакавочитонијебиодовољноинспиративанза
теоретичаре.3

Три најчешћаместа која се помињу у вези саСмитом је
суњеговиразговори сМорфеусоми саШифрантомупр
вомделу,теоноштоговориприкрајугигантомахијесНеом
у трећем.На тимместимаАгентСмитприча важне ства
ри свакако, али само прича.Међутим, ниСмит ниНео у
Матриксу4немењајусезатоштопричајувећзатоштораде,
непрестанорадеистогаоватрилогијаниједосадан„фило
зофски”филмијестефилозофскифилм.Отудследидасеи
оноштоликовиговореиштапостајумораразумевати(и)на
залеђуњиховогделања.

Упретходномтексту5анализираосамкакосеНеомења;у
овомтекступонудићуприлоге захегеловскиинспирисану
анализупроменауликуАгентаСмита.6Каофилозофа,више
мебринупитањанегоодговори,јер„питањенасподстиче,
Нео”(I0.11.02).Стога,читалацнетребаочекиватидаћеу
текступронаћиодговоренасвапостављенапитања.

ПођимоодСмитовогимена.Штазначи„АгентСмит”?Да,
чуднопитање,алинеибесмислено.Наравно,Смитовоиме
каоиименадругихагенатауказујунањиховубезличност,
алитојекодСмитауистинупонајмањеважно,јер:„Гле,ја
самствориоковачакојираспаљујеугљевљеивадиоруђеза
својпосао,јасамствориоикрвникадаубија”(Исаија54.16).
Akonomenјестеomen,онданамовоместоизстарозаветне

2 Дијалозићебитицитиранипремаредномбројуфилма(I,II,III)изаче
гаследисат,минутисекундањиховогпочеткаи,попотреби,минути
секундањиховогкраја.Подациосамимфилмовимаитекстовимасцена
ријаналазесенакрајутекста.Сваподвлачењауцитатимајесумоја.

3 УМатриксовомречникуод15страница,Смитчакнеманивлаституод
редницу,већсенаводипододредницом„Агенти(Смит,БрауниЏонс)”;
уп.Yeffeth,G. (ed.) (2003)Taking theRedPill. Science,Philosophy and
ReligionintheMatrix,Chichester:SummersdalePublishersLtd,p.288.

4 Изразом„матрикс”означавамфилмскутрилогију,доксе„Матрикс”од
носинапрвифилм.Као„матрикс”означавамсамвиртуалнисвет;по
штогледамодогађајеушестојверзијитогсвета,почетнословојемало.

5 Милидраг, П. (2011) Зашто је Нео нов? Историја филозофије и три
логијаМатрикс,Theoria 54, 1, Београд,Српскофилозофско друштво,
стр.69–94.

6 „Хегеловскиинсипирисану”,штоћерећиинспирисануХегеловом(He
gel)филозофијомисторије.СматрамдабисеМатриксбезозбиљнијих
проблема дао протумачити и на залеђу његовеФеноменологије духа
(упућивањанатопонудиосамупретходномтексту),алитонесамода
бипревазилазилопросторкојимистојинарасполагањувећбиизахте
валопознавањетогХегеловогделакојеумногомепревазилазимоје.
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КњигепророкаИсаије(ּוהָיְעַׁשְי)говоримногооАгентуСми
ту.7

Но, такође, он је и агент или, у преводу, делатник.Агент
је„особа(илидругобиће)којејесубјекат/носилац(subject)
некерадњекадаонапостоји.Дугаисторијаприписујесвој
ству’битиагент’:а)поседовањеспособностидасеизабере
измеђумогућностииб)битиустањудасеучинионошто
јеизабрано.Деловањејетадапосматранокаоузрочнамоћ”,
објашњава нам угледни филозофски речник.8 Српски или
хрватскипреводенглескеречиagentпотврђујеипроширује
речено:узрочник,сила,средство,посредник,заступник,9а
МатичингаРечникзаокружује:радник,стваралац.10

ЗабратаисеструВачауски(Wachowskis),АгентСмитје,да
кле,пресвеганекоконешторади(искива,ради!)икотиме
нештопроизводи.Рад,сврховитаделатност,могућностиз
бора,заступник,тојеСмит.Укратко,онјесубјекатрадњеу
Матриксу,башкаоштојетоиНео.

Свапобројанаодређењабилабисаморазумљиваданијеу
питању компјутерски програм с вештачком интелигенци
јом.11Накојиначинтачињеницаодређујењеговоделање?
Како тумачитионошто се кодњегапојављује као емоци
ја?ШтаСмитамења?Заштопостајевирус?Заштопропада?
Штатапропастдоносисветумашинаипробуђених(реал
номсвету)?Шта„искива”,којијерезултатњеговогделања?
Далије,као„крвниккојиубија”,АгентСмитнегативацу
филму?

Одговоринадватемељнапитањавећсусадабелодани.У
Матриксупостојиједанисамоједаннегативац,атојеШи
франткојиупрвомделуиздајеосталепробуђенеипредаје
МорфеусаАгентуСмиту.Смитјесамопрограмикаотакав
немавредноснепринципеделовања.Каоиосталиагенти,
иСмит је створендапазии одржаваматрикс уклањањем
потенцијалних извора нестабилности система, каошто су

7 НатонасместоупућујерегистарскатаблицаСмитовихколанапочетку
другогдела,IS5416.Наенглеском,уверзијиБиблијекраљаЏејмса(Ja
mes),стиховигласе:„Behold,Ihavecreatedthesmiththatbloweththecoals
inthefire,andthatbringethforthaninstrumentforhiswork;andIhavecre
atedthewastertodestroy”.

8 „Agent”inHonderich,T.(ed.)(1995)TheOxfordCompaniontoPhilosophy,
Oxford:OxfordUniversityPress,p.18.

9 „Агент”,у:Бујас,Ж.(2005)Великиенглескохрватскирјечник,Загреб:
НакладнизаводГлобус,стр.34.

10„Делатник”,уРечниксрпскохрватскогакњижевногјезика(1967),Нови
Сад,Загреб:Матицасрпска,Матицахрватска,томI,стр.650.

11Наосновурадњеутрилогијијасноједајепоседује,јерјеустањуда
учи,дасеприлагођаваидарешавапроблемеуновимситуацијама.
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црвенепилуле,12мањкавиилизастарелипрограмиилипро
буђениљуди.Сад,штотозначиуништавањепробуђенихне
имплицираморалнунеприхватљивост,јер,јошједном,Сми
товипринципиделовањанисуниморалнининеморални;
онисуаморални(изванморални),онјепрограмкојиобавља
функцијузакојујестворен;паскојинасугризенијенемо
ралан,нитизао,већјесамоопасан.Наовомместуморамо
додатиданимашине,Смитоветворце,нетребапосматрати
каонегативценесамозатоштосумашине(бесмисленоје
говоритиоморалумашина),већ,итојекључно,штоњихов
циљбашкао и циљпробуђенихљуди јесте изванморалан:
опстанак.Питањеопстанканијеморалнопитање.13Утоме
немаразликеизмеђумотиваљудиимашина:нестанакма
триксасмртоноснајеопасностзамашине,башкаоштосу
агентиимашинечуварисмртоноснаопасностзапробуђене.
Утоликоштоиједнаидругастранаимајуапсолутноправо
наопстанак,њиховаделаусмеренакаостварењутогправа
немогусемеритиморалнимкатегоријама.14Сасвимједруга
ствардалијењихововиђењедругестранекаосмртоносне
опасностиоправдано;нећемопогрешитиакокажемода је
резултатцелокупногдогађањауМатриксууправооповрга
вањетефундаменталнепоставке.Но,отомпотом.

ДасеМатриксможесхватитиикаопроблематизовањеуни
верзалностиприменеморалнихпринципа сведочииНеов
изборпослеразговорасАрхитектом.Претходнихпетвер
зијаНеа одабрало је спас Зајона, односноњихово делање
било јемотивисаноискључивоморалнимпринципима, тј.
дужностима према људској раси. Међутим, они нису по
стизали циљ, ослобођењељуди:ма колико бирали „праву
ствар”,„исправно”и„морално”поступали,онисубилине
успешни.Изузетноморалниикрајњенеуспешни.Одређи
вањеНеовевољеускладус„принципомсвеопштегзаконо
давства”15свакипутјеводилопропастиЗајона.

Такође,тзв.емоцијекојепоказујеСмиттоникаконемогу
бити–бес,мржња,презир,безосећајност,гађење–јеронје
програм,оннемаживотелокојејеонтолошкаосноваемо

12ЗаштоихПророчицатоликоволиудругомфилму?
13Затонесамодасенезнакојепрвипочеорат(уп.I0.40.09),већтоуоп

штенијениважно;козна,мождасуиовајрат„свипочелипрви”.
14Да,алимашинесвештачкоминтелигенцијомубијајуљудедабиопстале

ипоштосувештачкеинтелигенцијеимасмислаговоритиоморалности
њиховихпоступака.Вратићемосенато.

15„Радитакодамаксиматвојевољеувекможепослужитикаопринцип
свеопштег законодавства”, гласи Кантов (Kant) категорички импера
тив.Деловањекојесетемељинаљубави,саосећању,бризизаближњеи
сличнозаКантанијеморалноделовање.
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ција;његове„емоције”тексукоманднелинијеукомпјутер
скомпрограмукојијестеон.УМатриксупостоједвасвета,
светматриксаистварнисвет,ињиховјеонтолошкиоднос
јаснодефинисанпаралелизмом:догађајиуматриксуутеме
љенисуустварномсвету.Отуд,можеморасправљатичему
служеСмитовеемоције,алиусветуматриксанеможемоо
њимамислитикаооистинскимемоцијама.Мождајеречо
средствимазабољукомуникацијусљудима,мождасуиз
разидодатнихмогућностипрограмакоје се активирајуда
бисеоствариоциљ;усвакомслучају,речјео,лајбницов
скимјезикомречено,доброзаснованимфеноменима.16Сто
га,Смитове„емоције”мораморедуковатинапрограмина
вештачкуинтелигенцијуинедозволитидаутичунаразуме
вањењеговоглика,јергаонекаотаквенеодређују.Дакле,
кодАгентаСмитаништаодморалаиемоција.

***

УМатриксу,АгентСмитсепојављујекаоједаноднеколи
коагенатаињеговупосебностприпутсрећемоуразговору
сазаробљенимМорфеусом.Утомнамразговорусаопшта
ва следеће: „Морам да одем одавде.Морам да се ослобо
дим.КадуништимоЗајоннемапотребедавишебудемовде”
(I40.50).

Остатакговора,оматриксукаозоолошкомврту,отомека
конеможедаподнесе„смрад”људи,опрвом,савршеном
матриксу, поређењељуди с вирусима, говори оСмитовом
односупремаљудима,о,накрајукрајева,његовојсаврше
нојпримереностивластитојсврсикаоагентасистема.Ме
ђутим,изтоганикаквомнужношћунеследионоштоонви
ди као нужност – властито ослобађање од/изматрикса.У
најмањуруку,врлочуднетврдњезаједанпрограм.Јеркако
сеичегаонможеослободитиизашто?Гдеједанпрограмс
вештачкоминтелигенцијомможепребиватидолиуматрик
су?Заштопостојањеуматриксувидикаозатворикојага
унутрашња(унутарња?)нужностнагонидаизађеизњега?
Гдеикакоонможепостојатиизванматрикса?Какоонсам

16У најмању руку веома проблематично тумачење „емоција” код Сми
тамогућнојенаћиумногимтекстовима.Замржњу,уп.Schuchardt,R.
M.WhatistheMatrix,in:Yeffeth,G.наведенодело,p.18.Запоређење
Смита с „полуделимкомпјутером”(?)Gordon,A.TheMatrix:Paradigm
of Postmodernism?Part II, исто, p. 113. За програме којимогу „имати
духовнекарактеристикељудскогбића”Bostrom,N.AreWeLivinginthe
Matrix?,isto,p.278.ЗанепосредованотумачењеСмитовихречиосмра
дуљудиуматриксу,уп:Korsmeyer,C.Believing,Touching,Truth,inThe
Matrix andPhilosophy:Welcome to theDesert of theReal, ed. Irwin,W.
(2002),ChicagoandLaSalle:OpenCourt,pp.48–49.Озбиљнотумачење
емоцијакодСмитануди:Lloyd,P.B.GlitchesinTheMatrix...andHow
toFixThem,inYeffethG.nav.delo,pp.124–149.
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види тумогућност?Заштоосећанужност дабуде слобо
дан?УништењеЗајонаисвихпробуђенихљудинезначида
вишенепостојипотребазаагентима.ЗаштоСмитсматрада
тадавишенећепостојатипотребазањимуматриксу?На
просто,незнамозаштосеСмитиздвајаодосталихагената,
заштојеионодабран;Вачаускинамотомеништанекажу,
баремненаовомместу.

Наосновупрвогфилма,најдаљештоможемостићиутрага
њузаодговориманапостављенапитањајесте,поново,врло
општиниво:иманечегуСмитовојвештачкојинтелигенцији
штоганагонина„прелазак”устварнисвет.Постојањетог
„нечег”, тај изворСмитове различитости указује на ради
калнуразликуизмеђуњегаиосталихагената,јерјепретпо
ставкаослобођењатодасеСмитможеунекојмерисамо
одредити,тј.можебитислободануодносунасвојесврхе
инапараметрезадатепрограмомкојигачини.Иакоида
љеодлучнотврдимдајеосновнапоставкапрвогделатри
логије доследниплатонизам,Смитова тврдњаонужности
властитогослобађањаотварапутдасеунаставкунапусти
платонистичкиоквирМатрикса.

Јошједнастваровде јеважна:пробуђениљуди,Морфеус,
у првом филму решење виде у уништењу матрикса, не у
некаквој интеграцији, „мирољубивој коегзистенцији” или
међузависностидвасвета.17АгентСмит,међутим,каодео
виртуалног света, решење види у властитом остварењу у
стварномсвету,18он јетајкојинамнајављујеправацпро
менеглавнихликовауфилму:СмитћезапосестиБејнана
почеткудругогдела,Неоћезауставитимашиненањеговом
крају,наистиначиннакојиједотадмогаосамодазауста
вљаметкеуматриксу.УМатриксу,ослобођењезапробуђе
незначиуништењематрикса,заСмитапакзначисамопре
лазаку стварни свет;његовциљ,напросто, јошувекније
деструктиван,какавупрвомделујестециљпробуђених.

Дабисе„ослободио”СмитсеморасукобитисНеом.Тајсу
коб(реални,аневербални)накрајупрвогделамењаобоји
цу.Поштојеумро,Неавишенеодређујунавикеверовањау
законеунутарматрикса,19онзадобијамногемоћикојесмо

17Кодпробуђенихпрвизачетактеидејесрећемотекудругомделу,ураз
говорузаповедникаХаманасНеом;уп.II0.35.45–37.06.

18Настранусадаштахоћетимедапостигнеиштајезањегаслобода.Ин
тересујенассамочињеницадањенопостизањевидикаомогућесамо
уколикопређеустварнисвет.

19За тумачењенавика веровања кодНеа, видиМилидраг,П., нав. дело,
стр.75–76.
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дотадсреталисамокодагената(брзина,снага,сагледавање
матриксакакавонстварнојесте).

Смиттакођеумире(тј.„умире“)утомсукобу,јерваскрсли
Неопродиреуњегаиразарага,тесамомСмитучинионо
штоСмиткаоагентчиниљудимауматриксу.АгентСмит
напростонијемогао да асимилујеНеа, тј. дигитално Ја г.
Андерсона(уп.I0.38.28),иутоликобивапревладан(Хеге
ловоAufhebung), докинут, бива укинутдонаредневерзије
којаћеусебиинтегрисатионоштомујеНеоусукобупре
нео.АгентСмиткаквоггазатичемоупрвомфилмумораби
тинегиран(башкаоиНео),таверзијапрограмаморабити
унапређена,морајубитиодбаченаунутрашњаограничењаи
морабитистворенаверзија2.0АгентаСмита;20но,усвету
Матрикса,онајемогућасамокаовирус.

Нео је тај којиослобађаСмита, јер, захваљујући сукобу с
њим,АгентСмитпостајевирус.21ЗатојесукобсНеомправи
почетак,безтогсукобаунутрашњанужносткојаганагони
дасеослободиосталабинеделатна.Безтогсукоба,Необи
остаосуперменуматриксу,аСмитсамоагентсистема.

Да јеНеоОдабранисазнајемонакрајупрвогдела,ада је
Смитвирусикрвникнапочеткудругог.Првосчимсесу
срећемокадајеАгентСмитупитањујестетаблицанање
говом аутомобилу,Исаија 54.16.ПрвипоказатељСмитове
новоосвојенеслободејестеслушалицакојушаљеНеу;онје
садаслободнавештачкаинтелигенција,невишеупотпуно
стиодређенапрограмомкојијесте,слободнадасе„учита”и
устварнисвет,упробуђене(другипоказатељ),штосеубрзо
идогађа,преузимањеБејна, теда семултипликује (трећи
показатељ).22

НареднаважнасценазаразумевањеСмитовихпреображаја
долазинаконНеовогразговора сПророчицом (II 0.42.15),
када сеСмит заједно с многим својим копијама сукобља
васНеом.Тоје јединоместоутрилогијинакојемчујемо
Смитоверефлексијеотомештаседогодило:„Нашапове
заност.Не схватамсасвимкако се тодогодило.Можда се
деовасутиснуоумене,преписаоиликопирао.Сада јето
небитно,штагоддаседогодило,догодилосесразлогом...
Убиосамвас,г.Андерсон,гледаокакоумирете.Сизвесним
уживањем,могудодати,аондасенештодогодило.Нешто

20„Несхватамкакоседогодило.Мождаседеовасутиснуоумене.Препи
саосеиликопирао.Садајетонебитно”(II0.49.15).

21Наравно, важии обрнуто, захваљујућиСмитуНео постајеОдабрани,
алитонијетемаовогтекста.

22Промена код Смита видљива је у његовом изгледу: одело му је сада
сасвимцрно,анаочареимајунештодругачијиоблик.
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заштасамзнаодајенемогуће,алисеипакдогодило.Уни
штилистеме,г.Андерсон.Знаосамправилаиштатребада
чиним,алинисам.Нисаммогао.Биосамприсиљенстати,
присиљенодбитипослушност.Исадасамовдезбогвас,г.
Андерсон.Збогвасвишенисамагентовогсистема.Проме
ниосамсе,искљученсам.Новичовектакорећи,попутвас,
очитослободан”(II00.49.11–50.20).23

Какооворазумети?Смитујејаснодајеуњемудошлодоне
каквеинтеграцијемоменатакојемујеНеопренеоусукобу;
оннеразумекако,башкаоними,алитојеуистинунебит
но.Важанјерезултат,тодајеонсада„слободан”,однеких
ограничења(убрзоћемовидетикојих)ислободандасеучи
таустварнисвет.Алиштаонтонијеучинио,којајеправила
прекршио?Јасноједаихјепрекршиозатоштојеслобода
посталаделатна,ализаштојебио„присиљенстати”,при
сиљенодбитипослушност?Послушностпремакоме,пре
макоманднимлинијамапрограмакојигачини,премасво
јимтворцима,премавластитојсврси?Нетребапревидети
да Смит говори у пасиву „био присиљен”; био присиљен
на слободан чин? Или је можда обрнуто: био присиљен
на неслободни чин?Шта је то уопште требало да учини?
„Присиљенодбитипослушност”запоследицуима„постати
вирус”,последицаслободејестедајесадавирус.Можеиз
гледатидајеслободанзахваљујућиониммоментимакојеје
добиоодНеа,алитонеобјашњаваприсиљеностнаслободу,
тимесеевентуалноможеобјаснитимогућностсамоодређе
ња.Нималонисамсигурандајенаовапитањамогућедати
задовољавајући одговор. Можда ове тврдње уопште нису
вишерефлексијеосукобусНеом(иакосумњамуто).

23„Ourconnection. Idon’t fullyunderstandhow ithappened.Perhaps some
partofyouimprintedontome,somethingoverwrittenorcopied.Thatisat
thispointirrelevant,whatmattersisthatwhateverhappened,happenedfora
reason.…Ikilledyou,MisterAnderson,Iwatchedyoudie.Withacertain
satisfaction, Imight add, and then something happened. Something that I
knewwas impossible, but it happened anyway.Youdestroyedme,Mister
Anderson.Afterward, Iknew the rules, Iunderstoodwhat Iwassupposed
todobutIdidn’t.Icouldn’t.Iwascompelledtostay,compelledtodisobey.
AndnowhereIstandbecauseofyou,MisterAnderson,becauseofyouI’m
nolongeranagentofthesystem,becauseofyouI’vechanged–I’munplug
ged–anewman,so tospeak, likeyou,apparentlyfree”.Енглескиизраз
apparently преводим сочито, јер та реч задржава темељну вишесми
сленостенглескогизраза:појаваипривид.Појавауопштенеморабити
привид,можебитисамоизглед,очитовањесуштине,алиможе,башкао
ионоштојеочигледно.Осимтога,очитоможесадржаватииодређену
иронијскуноту,јасноприсутнукодСмита(„Новичовектакорећи...”).
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Далијеизањегаслободасамоспознатанужност,каквајеза
Спинозу(Spinoza)илиХегела?24Иакодоносидодатнепро
блеме, наставакСмитовог говора кријеинеке, хегеловске
путевекаодговорима:

„Но, каошто знате, изгледможе варати,штоме враћа на
разлог зашто смо овде.Нисмо овде затошто смо слобод
нинегозатоштонисмо.Немабежањаодразума,порицања
сврхе, јер, каошто обојица знамо, без сврхе не бисмо ни
постојали.[Смитовекопије:]Сврханасјестворила.Сврха
којанасповезује.Сврхакојанасподстиче.Којанас води.
Којанамауправља.Сврхајетакојанасодређује.Сврхако
ја нас спутава. [Смит:]Овде смо због вас г.Андерсон, да
вамузмемооноштостевипокушалиузетиоднас.Сврху”
(I50.28–51.11).25

Наведене Смитове речи откривају нам даМатрикс има и
трећег субјекта догађања, Смитовог творца и творца це
локупног матрикса. Наравно, реч је о сплету Архитекта
Пророчица.26ЊиховоприсуствонеможенампоказатиНео,
јерјечовекипретпоставкаједаимаслободнувољу,дасе
самоодређује (колико? „Сврха” Неа?). Смит је програм и
зањегатапретпоставказасигурнонеможеважити,пасве
променекодњегаморамосвестинанепосредниделотвор
ниузрокњеговихдела,команднелинијепрограма,инање
мутрансцендентнисврховниузрок,постављенодњеговог
творца,теуколикосеипакпојавинекакваслободаонасамо
ијединоможебитидата.КакосетоможеразабратиизСми
товихречи?

Наиме,докупретходномцитатуСмиткажедајесада„очи
тослободан”,унаставку тврдиданемаслободе,немабе
жањаодсврхе,одразума(reason)ili,јошбоље,oдразлога
(reason),јерговориосврхама.

Његовесврхекаоагентасистемаодредиојепрограмињегов
творац,виделисмокојесуто.НаконсукобасНеомонпо
стајеслободан,вирус.Самимтим,онвишенијеограничен

24Наравно,уврловрлоразличитомзначењу;плусЕнгелс(Engels)уАнти
Дирингу.

25„Butasyouwellknow,appearancescanbedeceiving,whichbringsmeback
tothereasonwhywe’rehere.We’renotherebecausewe’refree,we’rehere
becausewe’renotfree.There’snoescapingreason,nodenyingpurpose–be
causeaswebothknow,withoutpurpose,wewouldnotexist.Itispurpose
thatcreatedus.Purposethatconnectsus.Purposethatpullsus.Thatguides
us.Thatdrivesus.Itispurposethatdefines.Purposethatbindsus.We’rehere
becauseofyou,MisterAnderson,we’reheretotakefromyouwhatyoutried
totakefromus.Purpose.”

26ОтоменасобавештавасамАрхитектауразговорусНеом:„Акосамја
отацматрикса,онамујебезсумњемајка”(II1.49.01).
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иобавезансврхамаипредодређенимциљевимакојејеимао
каоагентсистема.Садаионможеодређивативластитеци
љеве;зањега,тосувладавинанадматриксом,тепрелазак
у стварни свет.Он, дакле, сада барем унеколико одређује
самогсебе,јерможеделатииускладусасамопостављеним
циљевима.Међутим,он јебио„присиљенстати”,„приси
љенодбитипослушност”,тосуапсолутнокључнетврдње.
Акојебиоприсиљеннаслободу,истомјебиоприсиљенда
постаневирус.Уколикојеипакбиоприсиљеннанеслободу,
такође јебиоприсиљендапостаневирус.Далига јеНео
присилионанешто?Не,Неогајесамоуништио.Осимто
га,Смиткаодазаборављадасеупрвомделу,пресукобас
Неом,самискључиоизсистема,кадајетокомсаслушавања
Морфеусаизвадиослушалицуизуха.Далијеинатобио
присиљен?

Нештоједругоствориловерзију2.0АгентаСмита,такође
санекаквом сврхом.ИзСмитовихречи („немабежањаод
разума/разлога,немапорицањасврхе”)јасноједаје,упркос
изборенојслободи,онидаљесвестандаиманекаквусвоју
трансцендентнусврху.Сада,Смиткаовештачкаинтелиген
ција има извесну слободу у постављању властитих циље
ва,аликаопроизведенавештачкаинтелигенцијаидаљеима
унапред дате сврхе које га одређују, али као вируса. Због
тогасеињеговаслободаморасагледаватиуконтекстуње
мупредодређенихсврха,самаслободанакојујеприморан
служи постизању његове инхерентне, унапред поставље
несврхекаовирусаитасврхавишенијебитидобарагент
система...

Имамо,дакле,двојностуциљевима:АгентСмитимавла
ститециљевекојећепокушатидаоствари,алиимаисеби
трансцендентнециљеве,постављенеодсвогтворца.Итоје
бескрајноважно:радећинаостваривањувластитихциљева,
владавинанадматриксомипрелазакуреалнисвет,Смитће
испуњавати некуњему трансцендентну сврху.27 Која је то
сврха,којајесврхаАгентаСмитакаовируса?Којајесврха
НеакаоОдабраног?

Ако постоји трансцендентна сврха, а постоји код Сми
та засигурно, постоји и план који је у њеној основи; ако
постојипланпостојииумкоји га је створио;уМатриксу
је тај умперсонификован у сплетуАрхитектаПророчица.
ЊиховумвладасветомМатрикса.Архитектајествориома

27Иста се ствардогађа сНеом,иакокасније: испуњавањемнајличнијег
циља,спасавањаТринити,онуспевадаокончарат.
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трикс;можемопретпоставитидајеодговоранизадругеве
штачке,„одвојене”интелигенције,баремуматриксу.28

Знамодамујециљстворитиуравнотежениматриксизна
модајеовоњеговашеставерзија;утомемуврлоактивно
помажеПророчица.ИСмитиНеоостварујуњиховупроми
сао,њиховплан,шестипут.

Овутезу,сматрам,поткрепљујуАрхитектинеречиуразго
ворусНеом,јерјеистастварнаделуикодњега:

„Твојживотјезбиростатканеуравнотеженеједначинесвој
ственепрограмирањуматрикса.Производсуаномалијекоју,
упркосискреномтруду,нисамуспеодаелиминишемизина
чематематичкипрецизногсклада.Иакогасавесноизбега
вам,проблемнијенеочекиван,те,отуд,ниизванконтроле
штотејенакрајунеизбежнодовелоовамо”(II1.46.30–58).29

Двамоментаовдепривлачепажњу.Прво,тодајеНеопро
изводаномалије,онсамјестеаномалијасистема.Друго,Ар
хитектатврдидацеопроблемкојиизазиваНеонијеизван
контроле,дајеисамНеокаоаномалијадеоплана.Потврда
затојестетоштојеречошестомматриксуишестомНеу;и
његовајеслободаконтролисана,урачунатауплан.30

Ако то важи заНеа, онда то још и више мора важити за
Агента Смита: он не може бити ништа друго до још јед
на аномалија, под јошвећомконтролом, јер је створенод

28Одвојенаинтелигенцијабиојефилозофскиназивзаанђелеусредњем
веку.Онисуодвојениодтела,односнопостојекаочистиумови.Уфи
лозофскимоквириманевидимдајенинаједандругиначинмогућно
објаснитиимеједногодпрограма,оногкојичуваПророчицу,данека
жемоимењеноганђелачувара–Серафим(„Штитимононајважније”).
Серафимису,иначе,роданђелакојисеналазеузсампрестохришћан
скогБога,онисуњеговичувариибринусеоњему(престолу,наравно).
Прематоме,белоданојеместоПророчицеуМатриксу.

29„Yourlifeisthesumofaremainderofanunbalancedequationinherenttothe
programmingoftheMatrix.Youaretheeventualityofananomaly,which,
despitemysincerestefforts, Ihavebeenunable toeliminate fromwhat is
otherwiseaharmonyofmathematicalprecision.Whileitremainsaburden
assiduouslyavoided,itisnotunexpected,andthusnotbeyondameasureof
control.Whichhasledyou,inexorably...here”.

30ДеотеконтролејестеиАрхитектинпланобновеЗајона.Међутим:„Не
обавишлито,доћићедокатаклизмичногрушењасистемакојећеубити
свакогкојеповезансматриксом,штоће,заједносуништењемЗајона,
накрајудовестидоизумирањацелељудскеврсте...далисиспреман
преузетиодговорностзасмртсвихљудинасвету”,даклеиљудикоји
сууматриксу (II1.50.33–51.00).ЗаштоуништењеЗајонаводиизуми
рањуљуди?ЗаштомашиненапростонеуништеЗајон,већАрхитекта
допуштаНеудаодабере23људскабићаиобновиЗајон(уп.II50.25)?
ЗаштонестанакЗајона,нестанакпробуђенихкојиугрожавајуматрикс,
угрожава сам тај матрикс?Да ли и како постојање Зајона доприноси
стабилностиматрикса?
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сплетаАрхитектаПророчица.31СлободеНеаиАгентаСми
тадопуштенесунебилисепостигаоциљ–уравнотежени
матрикс–тесеи једанидругипојављујукаоагенти,као
делатнициумакојивладаматриксом,билисвеснитогаили
не.УвезисАгентомСмитомјошиможемобитиудвојбида
лијесвестанвластитетрансцендентнесврхекаовируса,но
кадајеНеоупитањусасвимјејаснодаонњенијесвестан.32

РезултатсукобаНеаиАгентаСмитауМатриксујестењи
ховапропаст,алиипостизањемира,некаквоуравнотежење
матрикса,чимејеостваренпланАрхитектеПророчице.Тај
сплеткористиСмитовинтересдазавладаматриксомисве
томмашина,текористиНеовинтересдаспасеТринитии
даослободиљуде,зарадпостизањаравнотежекојабиомо
гућилаопстанакмашина;но,каоштоћемовидети,тоима
своју цену којумашине и вештачке интелигенције морају
даплате.СадајеважнодасуиСмитиНеосамосредства
остваривањаплана,33 ониулазеу сукоб,мењају се, бивају
уништениимењајуодноспробуђенихивештачкихинтели
генција;резултатјеравнотежаиокончањерата.

Успут, кратка рефлексија о смислу плана Архитекте
Пророчице. Обавештени смо да је прва верзија матрикса
биласавршена,алидајепропала,тедасеодтадапокуша
вастворитиуравнотежениматрикс.Самаметодапокушаја
и погрешака говори да сплет АрхитектаПророчица нема
божанске особине, иако јесте творац.Питање: зашто тво
рацдопуштазлоипатњуусвету?Не,одговорипакниједа
суАрхитектаиПророчицазлиилиданеволељуде;онису
створилипрви,савршениматрикс„гдениконепати,гдеби
свибилисрећни”(I1.28.20).Но,онјепропао.

31ВероватносамоодАрхитекте,алипоштонезнамоњиховтачанодноси
њиховпојединачнидоприносдогађањимауматриксу,нећемопогреши
тиакосплетименујемокаотворца.

32„Дјелатносткојаих[принципе]покрећеистављаубитакјесучовјечја
потреба,нагон,нагнућеистраст.Дотогаданештоостваримидоведем
добитка,менијемногостало,јаморамбитикодствари,јахоћудаизвр
шењембудемзадовољен.Сврхазакојујатребадабудемдјелатанмора
насвакиначинбитиимојасврха;јапритомууједноморамзадовољити
својусврху,памакартасврхазакојусамдјелатанималајошимноге
другестранескојихмесеонаништанетиче”,Хегел,Г.В.Ф.(1966),
Филозофијаповијести,Загреб:Напријед,стр.27–28.

33„Није опћаидеја оношто сепредаје опреци, борбии опасности; она
се,ненападнутаинеоштећена,држиупозадини.Ваљатоназватилу
кавошћуумаштоондопуштадастрасти [тј.интересипојединаца] за
његадјелују,причемустрадаваитрпиштетуоночимеонсебеставља
уегзистенцију”,тј.појединци,Хегел,Г.В.Ф.нав.дело,стр.38.Ипак,
треба додати да се концептАрхитектеПророчице као ума који влада
догађањимауМатриксуусуштаственомаспектуразликујеодХегелове
замисли,јерјеперсонификован.
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Цео тај процес покушаја и погрешака у светлу постојања
патње може се посматрати као теодицеја, односно оправ
дањетворцазбогзлакојепостојиусвету.Наиме,Лајбниц
(Leibniz)јесматраодајеовајсветнајбољиодсвихмогућих
светова,штоћерећидаовајсветдопуштанајвећеизобиље
постојањаинајвећеизобиљестварикојенисуумеђусобној
противречности, између којих влада хармонија. Дакле, на
пример,рекаобиЛајбниц,унашемсветунеможепостојати
једнорогилицрниснегзатоштобињиховопостојање,иа
коусамомсебибезпротивречја,билоупротивречностис
постојањемнекихдругихствари;целинаједногсветасјед
норозимаицрнимснегомскривалабиусебипротивречност
теон,иакомождаисавршенији,бољиисвећимизобиљем
одовогкојипостоји,нијемогућ,јерјепротивречан.

Покушаји АрхитектеПророчице да створе уравнотежени
матрикс, апоследице тога, не заборавимо, односе сеина
стварни свет, дакле говоримо о целини свегашто јесте у
Матриксу,протумачивесукаопокушајистварањанепроти
вречног,анајбољегсвета.СплетАрхитектаПророчицакао
творацнеможеаданедопустизлоипатњујерсепоказало
дајесавршениматрикснемогућ.Имасмислаиспитиватида
ли суњихови поступци „неморални”, јер су одговорни за
патњуљуди,алитакођеимасмислаиправдатињиховепо
ступкесобзиромнатодајесавршениматрикспротивречан,
теје,отуд,патњанеизбежна.

***

Садаможемопокушатипротумачитирезултатгигантомахи
јеНеаиСмитаскрајатрећегдела.Захваљујућисвомраду,
иједанидругистеклисуизвеснуслободу.Слободаобоји
це креће се у оквирима које је одредио сплетАрхитекта
Пророчицаикојисплетсматрадањиховаслобода„нијеиз
ванконтроле”.34Иједанидругианомалијесусистемакоје
требадапослужезањеговоуравнотежење.Иједанидруги
имајусасвимличнеразлоге.Угигантомахијуулазекаопот
пуноравноправни,садаиСмитимамоћикојеједотадимао
самоНео,можедалети,например.

Питања. Ко побеђује и како побеђује? Нео? Он је мртав.
Смит?Смитавишенема.Машине–вештачкеинтелигенције?

34Апсолутносенесмепревидетидаспочеткапоступкепробуђенихљуди
увелико одређује гласПророчице;Морфеус је за то савршенпример.
НеоваслободарезултатјеиочигледногсмањењаутицајаПророчицена
његовеодлуке;тешкојенеприметитињеговприличноуздржан,можда
скептичанставпремањојудругомделу.Утрећемделувећразговарају
каоравноправнии,тојесамомојутисак,каодајеприсутноизвесноод
бијање/неповерењекодНеа.
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Пробуђениљуди?ИспуњавајулиСмитиНеоњимасами
ма трансцендентну сврху, постављену планомАрхитекте
Пророчице?ЗаштоСмитнеуспевадаостварисвојециљеве,
заштоне побеђује,шта остаје одАгентаСмита?Каква је
разликауњиховимциљевима?Далисутициљевипонече
муслични?Резултатњиховеборбејестенекомакарипри
временопримирје.Збогчегаониморајустрадатидабисе
онопостигло,заштоњиховаборбаморабитиборбанажи
вотисмрт?Далиуравнотежењематриксазахтеванестанак
иједногидругог?ЗаштосукобнакрајуМатриксанише
стипутнијебиодовољанзауравнотежењематрикса?Зашто
СмитнеможедасхватиНеоводговорнапитањезаштона
стављадасебори:„Затоштосамтакоизабрао”?

Размотримоциљевескојимадваликаулазеугигантомахију.
Слобода.Свијежеле.Морфеусхоћедаослободиљудеод
матрикса,Шифрантхоћедасеослободиодстварногсвета
(данекажемо:дасеослободиодслободе),АгентСмитхоће
даослободимашинеивештачкеинтелигенцијеодпробуђе
нихихоћесебедаослободиодматрикса,Неохоћедаосло
бодичовечанство.Каквесуразликеупоимањуслободекод
СмитаиНеа?

СлободуСмитвидикаосамовољу,оннепокушаваништа
другододасвојувољууздигненанивоопштегпринципа,
штокаопоследицуимаукидање(слободе)свихдругих.Ви
делисмокакавбибиоСмитовсвет–врлодосадан,јерби
уњемупостојаосамоСмит.Уједномтренутку,непосредно
преразговораНеасАрхитектом,наНеовопитањештахо
ће,Смитодговара:„Јошнисисхватио?...Желимистоштои
ти.Желимсве”(II1.42.23–35);виделисмодатозначивласт
надцелимсветовима.Тојењеговсамопостављенициљкао
вируса,светукојемјесамоједанслободан.

Тачно:његовјециљкрајњепартикуларан,намереврлосе
бичне,његов јеинтересекстремноегоистичан,он је„гла
дан”моћиивласти,усмеренискључивонаостварењевла
ститебескрајнеамбиције.Смит„припадапосвебезобзирно
једномциљу”,какобиторекаоХегел,апсолутнојконтроли
надобасвета.Значилитодаје„гори”одНеа,даје„немо
ралан”,дагатреба„осуђивати”,далибибилобољедага
уопштенијенибило?Незначиитонесамозатоштојепро
грам:„КојишколникниједоказиваозаАлександраВелико
га,заЈулијаЦезарадасуовељудегонилетаквестрастиида
сузатобилинеморалниљуди?Изтогаодмахслиједидаје
он,школник,бољичовјекнегоони,јеруњеганематаквих
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страсти,доказујућитонатајначинштонеосвајаАзију,што
непобјеђујеДарија,Пора”!35

Постављамосвакаконајважнијепитањеовогтекста:дали
биуравнотежењематриксаиокончањератабиломогућебез
оваквогАгентаСмита?36

Уколикојеодговорнегативан,аочевиднојестетакав,јербез
СмитавирусанибибилониНеаОдабраног,онданимало
није важно какавСмит јесте, добар, лош, зао, већ које су
последицењеговогделањанаопштемнивоурадњеуМа
триксу.Он,баштакавкакавјесте,испуњавасвојусврхукоју
имакаовирусињеговоделање једнако је суштаствено за
постизањемираистабилностиколикојетоиНеово.Онни
јесветскоисторијскаличностзаМатрикс,каква јестеНео,
јер уњеговимциљевима није било ничег општег, већ тек
деспотскесамовољекојагаиуништава.Смитовциљ,„све”,
није „уман” јер неминовно води баремнаставку рата,али
безњеговогделовањанаостварењутогитаквогнеумног
циљаратникаднебибиоокончан.

Окрећемосепоимањуслободекодпробуђених.ДалиНео
уистинужелисве,какотомислиСмит?Неовопоимањесло
бодеипоимањеслободепробуђенихдоживљаварадикални
преображајтокомтрилогије.„Докгодматрикспостојиљуд
ска расаникад неће бити слободна” кажеМорфеус уМа
триксу(I0.43.48),додајућиунаставкудајетоједнакокрају
рата.Запробуђенеје,дакле,напочеткуслободаеквивалент
науништењуматриксаи,последично,уништењумашина.
Таква победа значила би потпуну превласт људи и то је
еквивалентноСмитовом„све”,апсолутнапобедаиапсолут
навластнадобасвета.Допроблематизацијетогконцепта
слободедолазиуразговоруНеасазаповедникомХаманом
наконтролномнивоуЗајона,наравнонапочеткудругогде
ла:„[П]онекадмислимнасвеонељудејошприкопчанена
матрикс и кад погледам овемашинеморам помислити да
смонекакоукључениуњих”.37Тојетемељанувид,наиме,
даусветуМатриксаниљудинимашиненемогупостоја
тиједнибездругих.Захваљујућитомувиду,појамслободе
неможевишеподразумеватиуништењемашинаиматрик
са,јербизначиобаремсмртнуопасностзаопстанакљуди,
ипробуђенихинепробуђених.Хегеловскиречено,дијалог

35Хегел,Г.В.Ф.нав.дело,стр.37.
36Истопитањенадругачијиначин:далибиокончањератабиломогуће

безоваквогНеа?
37„Дажелимо,моглибисмоихсмрскати”,настављаХаман,„Но,морамо

размислитиштабибилосасветлима,грејањем,ваздухом.–Машинеи
мипотребујемоједнидруге.Тожелитеистакнути”(II0.35.45–37.06).
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измеђуХаманаиНеауказујенанапредаксвестиослободи
кодпробуђених.Садржајтедругачијесвестијестеспозна
јаданемаслободебезмашина:акоисамоакомашинеон
даисамоондаљуди(иобрнуто).Измеђуњихвладаоднос
еквиваленције.

Токомдругогитрећегделаопромениупоимањуслободе
практичнонисмообавештавани,пробуђениговорео„окон
чањурата”,алиштатозначиидаљезнамосамонаоснову
Морфеусовихречиизпрвогфилма.Текуразговорувећсле
погНеаса,претпостављамо,врховномвештачкоминтели
генцијом,сазнајемодаокончањератаимплицираиопста
накпробуђенихиопстанакматриксаиопстанаквештачких
интелигенција.КаданакрајугигантомахијеибиткезаЗајон
дечак пробуђенима саопштава „[р]ат је готов. Рат је завр
шен”(III1.55.55–1.56.12)никонемислидатозначи„побе
дилисмо”или„матриксјеуништен“или„машинесупора
жене”или„Неојепобедио”(већ:„Неојеуспео”,осампута
поновљено,дазауставират).Уместотога,„ратјезавршен“
заљудезначимеђусобнопризнањеправанаопстанакимир.

Овакав процес „учења”, „образовања” духа, напредовања
свестиотомешта јеслободанесрећемокодАгентаСми
та.Зањегајепоразсвакиисходкојинезначииспуњавање
оног:ја„хоћусве”.УгигантомахијусНеомонулазикаоу
сукобнасвеилиништа:илићеНеопостатиСмитилиће
Смитбитиуништен.Међутим,затоштоједобиотубитку
изгубиојесве.

НисплетАрхитектаПророчицанеостајуприпрвобитном
концепту уравнотежењаматрикса. Захваљујући опасности
одСмитаонитакођеувиђајудајеценакојаморадасеплати
признањепробуђенимаправанаживотипризнањеправана
буђењеизматрикса.38Далијетобиопланодпочетка?На
основуразговораАрхитектеиПророчицескрајатрећегдела
нестичесеутисакдајесте.Тонетребадачуди,јерслобода
напростонеможебитидео„математичкипрецизногскла
да”(Архитекта).ИзразговорасНеомвидноједајеАрхи
тектасвестанпроблема,алитакођеитодаутомтренутку
јошувекмислидагаможеставитиподконтролу(„проблем
нијенеочекиван,пачакниизванконтроле”),сведотограз
говораНеосекрећеу„очекиваним”оквирима,инепадаму
напаметдадопустиослобађањељудиизматрикса.

38ОтоменасобавештаваАрхитекта,буквалноглавомибрадом(јерсамо
његовуглавувидимоукадру),уразговорусПророчицомнакрајутрећег
дела:„–Штајесаосталима?–Сакојимосталима?–Саонимакојихоће
напоље.–Очигледноћебитиослобођени”(III1.53.37).
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ЗахваљујућиАгентуСмиту,свестиНеаивештачкихинте
лигенцијанапредује,теувиђајудајепочетнадилема„или
миилиони”билалажна,данисупробуђенитикојинужним
начиномугрожавајуопстанакмашина,нитисумашинете
којенужнимначиномугрожавајуопстанакљуди,већ,упра
восупротно,данужнимначиномилипостојеиједниидру
гиилиихуопштенема.Спознајутееквиваленциједонелаје
опасностзванаАгентСмитињеговоразумевањеслободе.
Смитједовеодоувидадапостојиитрећамогућностодноса
људиимашина/вештачкихинтелигенција,међусобнопри
знањеправанаопстанак.БезАгентаСмитатајувиднеби
биомогућ.

Собзиромна свеизложено, сматрамдаможемо говорити
(дабудемомалопомпезни),осветскоисторијскомдоприно
суАгентаСмитасветуМатрикса,јер:а)захваљујућисуко
бусаСмитомНеопостајеОдабрани,б)захваљујућиСмиту
људиувиђају даправонаживоти слободунеимплицира
уништењемашинаиц)захваљујућиСмитумашинеувиђа
јудаморајупризнатиљудимаправонабуђењеиопстанак,
уколикожеледапостигнуравнотежу.

Смитјестворендаби,заједносНеом,„исковао”новипоче
так,тосубилењиховекрајњесврхе.Онјемораобитикрв
ник,јерјесамокаокрвникмогао„распалити”супротностс
Неомдоекстрема,итимедовестидопроменесвестииљуди
ивештачкихинтелигенција.

Покушајмојошпонудитиодговоренапитањаспочеткаовог
делатекста.Ко,дакле,побеђује?Побеђујуљудиивештачке
интелигенције.ИСмитиНеоиспуњавају своју трансцен
дентнусврхутимештосудовелидозавршеткарата.Смит
неуспевадаостварисвојециљеве,јерсувештачкеинтели
генцијеиљудиувиделиданемогуопстатиједнибездру
гих.БорбасаСмитомморабитиборбанаживотисмртза
људеиинтелигенцијезатоштојеупитањуњиховопстанак;
заНеа,реклобисе,немора,алијесте,јермуСмитнеоста
вљаникаквудругумогућност;самСмитпак,збогвољеза
моћ,борбувидикаоборбунаживотисмрт.ИСмитиНео
морајустрадатиугигантомахијијеробојицапредстављају
аномалију,Смиткаовирус,Неокао суперменуматриксу.
Првисукоб,накрајуМатрикса,ниједовољанзауравноте
жење,јерјошувекнемамониКрвниканиОдабраног,39сло
бодазаљудетадајејошувекапстрактна,тејеирезултаттог
сукобасамоНеоваслободауматриксу,неактуализованау

39ТојесмисаоНеоветврдњесасамогкрајапрвогдела:„Нисамдошаода
вамкажемкакоћесеовозавршити.Дошаосамдавамкажемкакоће
почети”(I2.03.08).
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стварности;40вештачкеинтелигенцијетакође јошувекми
следамогубезпризнањаљуди.

ЗаштоСмитнеможедасхватиНеоводговорнапитањеза
штонастављадасебори:„Затоштосамтакоизабрао”?За
штоНеодопуштаСмитудагапретвориусебе?ДалисеНео
предаје?Илиможда тиме обесмишљаваСмитову вољу за
моћитимегапоражава?КојијесмисаоСмитовогувидада
јесврхаживотадасеоконча,текојиуслободи,истини,ми
руиљубавивидитекилузијеиконструкцијељудскогума?
Наовапитањанемамодговор, јербизатобилопотребно
многовишепростораи,бојимсе,добропознавањеисточ
њачкихтрадицијамишљења.

Билокакобило,сматрамдајеимпресивнотоштосу,барем
у оквирима ове интерпретације Вачауски својим филмом
допустилинесамооделотворавањеједнетакоспекулативне
идеје,каквајеХегеловаидејафилозофијеисторије,већида
сутодопустиличактрипут,икодНеаикодАгентаСмитаи
кодсплетаАрхитектаПророчица.41

Немогућностдаодговоримнапоследњапитањапотврђује
дајеинтерпретацијапонуђенауовомтекстуапстрактнаи
парцијална,данеманамерудапретендујенатодабудепра
ва,истинита,најбољаилисвеобухватна,јернежелидајед
ноовакво(уметничко)делозатварауПрокрустовупостељу
метафизичкогначинамишљења.Каоисваковеликомисао
ноиуметничкоостварење,иМатриксјебогатијинегошто
ћетоиједнаинтерпретацијакојапретендујенаистинитост
исвеобухватностикадмоћиизамислити.

ЛИТЕРАТУРА:

Бујас,Ж.(2005)Великиенглескохрватскирјечник,Загреб:
НакладнизаводГлобус.

Grau,C.(ed.)(2005),PhilosophersexploreTheMatrix,Oxford,
OxfordUniversityPress.

Хегел,Г.W.Ф.(1966).Филозофијаповијести,Загреб:Напријед.

Honderich,T.(ed.)(1995)TheOxfordCompaniontoPhilosophy,
Oxford:OxfordUniversityPress.

Милидраг,П.(2011)ЗаштојеНеонов?Историјафилозофијеи
трилогијаМатрикс,Theoria54,1,Београд,Српскофилозофско
друштво,стр.69–94.

40Зато,тумаченоухегеловскомкључу,уп.Милидраг,П.нав.дело,стр.
76–77.

41НијеслучајноштоХегелтако„ради”уМатриксу,уп:Wilber,K.(2004)
TheManyMeaningsofTheMatrix.



111

ПРЕДРАГ МИЛИДРАГ

Речниксрпскохрватскогакњижевногјезика(1967),НовиСад,За
греб:Матицасрпска,Матицахрватска.

Wartenberg,T.E.(2003)PhilosophyScreened:ExperiencingTheMa
trix,MidwestStudiesinPhilosophy27,pp.139–152.

Wilber,K.(2004)TheManyMeaningsofTheMatrix(интервјусЛе
ријем(Ланом)Вачауским)27.april2009,10.фебруар2014.http://
www.youtube.com/watch?v=7GI5Oxh56NY;транскриптинтервјуа,
19.jul2004,10.фебруар2014.https://integrallife.com/integralpost/
manymeaningsmatrixtranscript

William,I.(ed.)(2002)TheMatrixandPhilosophy:Welcometothe
DesertoftheReal.ChicagoandLaSalle,OpenCourt.

Yeffeth,G.(ed.)(2003)TakingtheRedPill:Science,Philosophyand
ReligioninTheMatrix,Chichester:SummersdalePublishersLtd.

Филмовиитекстовисценарија:
Matrix,1999,SAD,WarnerBros,TheWachowskiBrothers,DVD,
WarnerHomeVideo,2002.Scenario:http://www.imsdb.com/scripts/
Matrix,The.html(приступљено10.фебруара2014).

MatrixReloaded,2003,SAD,WarnerBros,TheWachowskiBrot
hers,DVD,WarnerHomeVideo,2003.Сценарио:http://www.imsdb.
com/scripts/MatrixReloaded,The.html(приступљено10.фебруара
2014).

MatrixRevolutions,2003,SAD,WarnerBros,TheWachowskiBrot
hers,DVD,WarnerHomeVideo,2003.Scenario:http://www.hor
rorlair.com/movies/scripts/matrixrevolutions.pdf(приступљено10.
фебруара2014).



112

ПРЕДРАГ МИЛИДРАГ

PredragMilidrag
UniversityinBelgrade,InstituteforPhilosophyandSocialTheory,Belgrade

TOWARDSABIOGRAPHYOFAGENTSMITH

Abstract

ThearticleanalyzestransformationsofthecharacterofAgentSmithin
TheMatrixtrilogyagainstthebackgroundofHegel’sideasinhisThe
PhilosophyofHistory.Thechainofeventsinthetrilogyisunderstood
asaprogressoftheconsciousnessoffreedomandmutualrecognition
ofhumansandartificialintelligence.AgentSmithisakeyfigureinthat
process because thanks to him a)Neo becomes theOne, b) humans
realizethattherighttoliveandtofreedomdonotimplydestructionof
theMatrixandthemachinesandc)artificialintelligencerealizesthatin
ordertoachievethebalanceofMatrixtheyhavetorecognizetohumans
therightofawakeningfromtheMatrixintoexistence.Besidesthat,the
articleanalyzestheroleoftheplexusArchitectOracleasacreatorof
theplanthatNeoandSmithcarryout,bringingthevirtualworldinto
balance;also,abasisisshownforpossibletheodicyoftheactionsof

thatplexus.

Keywords:Matrix,Neo,philosophyof history,Wachowskis,Hegel,
theodicy


