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Приказ књиге Тиранија тренутка: брзо и споро време у информационом 

друштву 

 (Томас Хилан Ериксен, Београд : Библиотека XX век : Круг, 2003)  

 

Сажетак: Рад представља приказ књиге Томаса Хилана Ериксена „Тиранија 

тренутка“. Ериксен се у књизи бави информационим друштвом и чудним 

узгредним учинцима које је оно произвело. У времену када су информационе 

технологије доминатне и произведене у циљу уштеде времена, времена је све 

мање. 

 

Кључне речи: Томас Хилан Ериксен, информационо друштво, информације, 

време. 

 

 

Човек сам бира оно што му одговара и склапа сопствену целину. 

Томас Хилан Ериксен 

 

Томас Хилан Ериксен, антропологист, рођен је у Норвешкој 1962. године. 

Тренутно ради као професор социјалне антропологије на Универзитету у Ослу. 

Бави се културном глобализацијом, национализмом и етницитетом, а осим 

поменутих тема, објављивао је књиге и о другим темама на норвешком и 

енглеском jeзику. Међу његове најважније књиге на норвешком спадају 

Културни тероризам (1993), Културна раскршћа (1994) и Битка за прошлост 

(1995). Ван граница Норвешке постао је познат по објављивању књиге 

Историја антропологије, коју је написао заједно са антропологом Фином 

Нилсеном. За наше говорно подручје преведени су и објављени Тиранија 
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тренутка (2003) и Етницитет и национализам (2004). Ериксен је био и 

уредник часописа „Samtiden“ од 1993. до 2001. Редовно објављује у 

скандинавским новинама и часописима. 

Читајући о њему стиче се утисак да је, оно што и сам каже о себи, неко ко 

покушава учинити свет бољим местом, и не одустаје у својој мисији да и ми 

остали деламо у том смеру. 

У књизи Тиранија тренутка Ериксен се бави информационим друштвом и 

чудним узгредним учинцима које је оно произвело. У времену када су 

информационе технологије доминатне и произведене у циљу уштеде времена, 

времена је све мање.  

Књига је сачињена из седам поглавља: „Информационо доба и његови узгредни 

учинци“, „Доба књиге, сата и новца“, „Брзина“, „Више свега“, „Нагомилавање 

увис“, „Свакодневни живот као лего коцкице“ и „Споро време сад“. 

Како сам аутор каже, књига је настала из акутног осећања да је нешто кренуло 

наопачке, a писана je разумљивим и прецизним језиком. Зашто нас 

информациона технологија претвара у робове уместо да нас ослобађа? Огромна 

количина доступних информација не ствара боље становништво већ збуњено 

становништво. 

Већ у првом поглављу које носи назив „Информационо доба и његови учинци“ 

Ериксен наводи да је велики проблем данашњице превише информација које 

нас окружују. Нападнути информацијама око нас, све је мање времена које нам 

преостаје да се посветимо свакој од њих појединачно. И то је разлог што све 

мање времeна проводимо у полаганом бављењу било којим садржајем, а све 

више у непрестаној трци да упијемо што више различитог садржаја. Постаје 

важан квантитет, са потпуним одсуством квалитета. Са напретком 

информационог доба много тога се мењало. Ериксен кроз разне примере наводи 

како су информационе технологије утицале на разне сфере живота. Јер, како и 

сам наводи, немогуће је разумети и живети садашњост, ако се не схвати 

прошлост. 

Упућује на важност филтрирања информација. За онога ко жели да схвати своје 

сопствено доба, самога себе или било шта друго, циљ не може бити да се стекне 

што више информација.  

Савремени човек зависи од рачунарске технологије, јер је информациона 

технологија кључни чинилац у свим типовима производње. Ериксен у примеру 

наводи да радник за касом у ланцу трговина прехрамбеном робом мора умети да 

користи компјутер, али заузврат више не мора да зна цене напамет. Ако би се 
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десило да откаже оптички читач линијског кода, који је повезан са централним 

компјутером, продавница може само да се затвори.  

У поглављу под називом „Доба књиге, сата и новца“ аутор указује на утицај 

штампарске вештине, која је имала важне последице и за начин размишљања и 

за сам живот. Један од најважнијих културноисторијских проналазака је писмо. 

Писмо је, наводи Ериксен, оруђе за екстернализацију - испољавање мисли, 

чињеница, тврдњи и осећања - „замрзава их”. Са развојем писма човек више 

није зависио од тога да ли су његови претходници физички присутни, они су 

оставили своје мисли у једном материјалном, чврстом облику. Друштво без 

писма има правни систем заснован на обичајима и традицији, док друштва 

заснована на писму имају законе. 

Књига је прво писана руком, било је потребно много времена и труда да би била 

завршена, самим тим је била и скупа, вредела је као једно омање имање. Тешко 

је било доћи до књига и биле су изузетно цењене. Данас је књига и више него 

приступачна свима, а да ли је и једнако цењена? То питање поставља и Ериксен: 

Да ли је и са књигом као и са информацијама: превише свега, премало времена?  

Анализирјући даље, Ериксен прави поређење између информационог доба и 

ранијих технолошких револуција у историји западне цивилизације. Цитирајући 

Бенедикта Андерсона који тврди да је Гутенбергово откриће било предуслов за 

развој идеологије национализма, Ериксен поставља питање за шта ће, као 

предуслов, послужити развој интернета и бежичне комуникације. 

„Промена или напредак догађају се сада тако брзо да ми не стижемо да се 

односимо према њима.“ (Ериксен, 2003, стр.69). Ово би се могло рећи и на 

другачији начин, информационо доба је донело толико погодности и олакшица 

у свакодневном животу, али у сталном настојању да их све испратимо, 

обухватимо, заборављамо или не стижемо да искористимо управо ту погодност 

коју оне пружају. Аутор нас позива да застанемо и уживамо у међупросторима 

времена. 

У поглављу „Брзина“ Ериксен истиче како су писмо, новац, штампарска 

вештина, сат и томе слично допринели да се комуникација одвоји од свог 

непосредног контекста: писмо је учинило знање ванвременским и 

кумулативним, сат је учинио време универзалним, новац је учинио вредности 

упоредивим. Без обзира где се одређена особа налази, једн долар, један сат и 

један новински наслов значиће отприлике исто. 

Интересантно је и представљање електронске поште која, сложићемо се, 

увелико олакшава и убрзава комуникацију, али се треба осврнути на 

закључивање аутора где наводи да са електронском поштом ми никада не 
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престајемо да радимо. И након радног времена мејлови стижу, читају се и 

неретко се на њих одговара.  

Колико само времена у току радног дана потрошимо на одговарање на 

електронску пошту? Електронска пошта јесте брз и лак контакт са другим 

људима. Међутим, овде је по среди квантитет,а не квалитет. Стил писања и 

изражавања у електронској пошти не може да се пореди са стилом 

традиционлног писања писама. Огромна је разлика у времену: док се напише 

писмо, однесе у пошту, те време које прође док стигне до друге особе. 

Електронска пошта се брзо пише и још брже стиже до друге ообе. 

„Брзина је дрога која ствара зависност“ (Ериксен, 2003, стр. 84) - шта смо 

урадили са временом које смо уштедели слањем електронске поште, а не 

традиционалног писма? Да ли смо то време искористили за успоравање или смо 

наставили са другим обавезама? Циљ је постићи што више за што више 

времена. Не остављамо празан ход сами себи. Задовољни извршавамо једну 

обавезу и одмах настављамо са другим. 

Ериксен је дао пример Бенте Сулид која је у једном свом интервјуу изјавила да 

новинари морају да раде таквом брзином да често немају времена да провере 

изворе. Зато то морају, по њеном мишљењу, да чине читаоци. Другим речима, 

на читаоцима је одговорност за откривање грешака у тексту. Данас смо сведоци 

таквог новинарства.  

Аутор се у овој књизи између осталог бави феноменом експоненцијлног раста, 

где своје тврдње поткрепљује великим бројем графикона и статистичких 

података. Они су најочигледнији када се везују за појаве директно везане за 

информационе технологије попут, на пример, раста који бележе компаније као 

што су „Гугл“, „Амазон“ или „Мајкрософт“, али подаци који се износе нису 

ништа мање фасцинантни ни када су у питању друге форме комуникације, нпр. 

сателитска телевизија, или туристичка индустрија. Равномеран раст се једно 

време одвија без драматичних последица, али онда изненада пређе ону вредност 

иза које се цео систем преметне у нешто друго. 

Ериксен упозорава да информационо доба брише разлику између рада и 

слободног времена. Све је више оних који никада нису скроз слободни. 

Запослени могу да буду без прекида на послу, проводећи слободно време 

одговарајући на електронску пошту или телефонирајући. Такво стање угрожава 

и приватни живот, јер „човек није у стању да живи у тренутку зато што мисли 

на онај следећи тренутак“ (Ериксен, 2003, стр. 171). 

У завршом поглављу Ериксен нуди и неколико конструктивних предлога, чијом 

применом би свако од нас умањио нежељена дејства информационог доба. 
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Ериксен прави јасну дистинкцију некритичне осуде свега што нове технологије 

са собом носе. Напротив, кроз целу књигу аутор ненаметљиво, а ипак лично, 

провлачи свој неумитно амбивалентни став према времену у коме живимо. 

Остаје на појединцу да време и брзину прилагоди себи, можда прихватајући 

неке од пишчевих предлога. 

Ако би се морала издвојити кључна реченица којом аутор шаље најубедљивију 

поруку, то би била ова: 

„Ја живим у тренутку када то желим, и молим да ме не прекидају нови тренуци 

који се гурају.“ (Ериксен, 2003, стр. 219). 


