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ТЕЛАИЛИЧНОСТИУФИЛМУОНА 

СПАЈКАЏОНЗА
Сажетак:Урадућемопокушатидапромислимопроблемтелаи
личностиунаучнофантастичнојромантичнојдрамиОна(Her)
америчкогредитељаСпајкаЏонза(SpikeJonze)усветлухришћан
скеантропологијеитеологијеличности.Џонзовоуметничкодело
разумемокаостудијуслучајавезанузаконкретнеконсеквенцепо
јединихфеноменапостмодерногдруштва,каоштосуотуђење,
усамљеностилиемотивнанестабилност.Редитељисценариста
у свомфилму предочава све актуалнија питања цивилизацијске,
алиипојединачневезаностизависокетехнологијеуразличитим
аспектимаживота.

Кључне речи: вештачка интелигенција, човек, тело, личност,
љубав,биће,идентитет

Развојвисокетехнологијеињеносвеприметнијесуделова
њеунашемјавномиприватномживотувеликајетемамно
гихуметничкихостварењапоследњихдеценија.Уобласти
филмаХоливудпредстављасредиштеестетскогодговорана
изазовенапреткаљудскецивилизацијеидигиталнереволу
ције,нудећиразнесценаријеипројекцијеисторијскогхода
крозвреме.Проистичућиизцентразападнемоћи,каопро
дуженарукањеговогциркулисања,холивудскамекаколони
зацијадубинскиутиченаперцепцијунашестварности,не
самозатоштопроизводињенереалнеимогућеслике,већи
визијуселфакојунегујевеликидеосавременогчовечанства.
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Сличнојеисаврлоинспиративномтемомчовекаупредсто
јећимепохама.Уоквиру седмеуметностиихоливудскеи
алтернативнепродукцијеширомсветавећдужевремеупри
зорујусеразличитеверзијеутопијаидистопија,углавном
са великим комерцијалним успехом. У општем естетском
замаху оптимистичне и песимистичне антиципације исто
ријскогисходачовечанства,америчкиредитељ,сценариста
и продуцент Спајк Џонз (Spike Jonze) понудио је сасвим
апартну, аксиолошкинеутралнијуалипсихолошкиподјед
накопонорнуиучинковитуилузијутогисхода.

Запаженофилмско остварење Она (Her) овог синеасте на
уметничкиистанчанначинтематизује емотивниодносиз
међу човека и вештачке интелигенције у блиској будућ
ности.1 Његова научнофантастична романтична драма из
2013.годинепокрећепојединеантрополошке,онтолошкеи
теолошкедилемеоулозивештачкеинтелигенције(Аrtificial
Intelligence)унашемживотуиунутрашњимпреображаји
масавременогчовекакојиуследвртоглавогразвојаинфор
мационихтехнологијаивидоваелектронскекомуникације,
свечешћеборавиумеђусветуизмеђуимагинарногиреал
ног. Естетском радикализацијом тог хабитуса савременог
глобалног друштва ова филмска сторија наводи на преи
спитивањеновихмогућностиуспостављањаидефинисања
партнерских односа, пропустљивости физичких граница,
алиитрадиционалнеулогетелаителесностиуреализацији
љубави,саједне,иличности,садругестране.Специфичан
онтолошкиобртуовомпостмодерномостварењуусловља
ванеисцрпнуепистемолошкузапитаност.2Безобзиранато

1 СпајкЏонз јенаидеју записање сценаријадошаонаконшто јепро
читао чланак о веб локацији у којој су биле могуће тренутне поруке
са програмом вештачке интелигенције. (Chris,M. (September 9, 2013,
RetrievedDecember4,2013),„SpikeJonzeonlettingHerripandBeingJohn
Malkovichˮ,TheGuardian.)ИнспирацијујетакођепронашаоиуКауфма
новом (CharlieKaufman)постмодерномостварењуСинегдоха,Њујорк
(Synecdoche,NewYork)(2008)иначинунакојијесценаристаиредитељ
тогфилмаприступотеми.ФилмОнајетаконастаоизЏонзовепотребе
данапишесвештоотехнологијиивезамамислиутомтренутку,иакосу
темислииосећањачестобилаконтрадикторна.Исто.

2 Имајући на умуМекхејлово (BrianMcHale) одређење онтолошке као
доминантепостмодернистичке,аепистемолошкекаодоминантемодер
нистичкеуметности,увиђамодазбогдвосмерногиреверзибилногсме
њивањаонтолошких (Шта је свет?,Како је структурисанпројектован
свет?,Којесуграницеизмеђусветова?,итд.)иепистемолошкихпитања
(Какодапротумачимсвојсвет?Штасамјауњему?Копоседујезнање?
Какосазнаватисебеисвет?,итд.)Џонзовофилмскоостарењебисмомо
глиодредитикаопрелазниобликизмеђумодернизмаипостмодерни
зма.Наиме,„нерешиваепистемолошканеизвесностпостајеуодређеној
тачционтолошкамногострукостилинестабилност:погурајмоеписте
молошкапитањадовољнодалекоионаћесе’прелити’уонтолошкапи
тања.Истотако,терајмоонтолошкапитањадовољнодалекоипрећиће
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што је Џонзово уметничко дело плод имагинације, због
веристичких елемената може се разумети и као особена
студија случаја конкретних консеквенци појединих фено
мена постмодерног друштва, превасходно отуђења и уса
мљеностипојединаца,духовноиемоционалноизузетихиз
заједницеукојој,иначе,активнопартиципирају.

РадњафилмаодвијасеублискојбудућностиуЛосАнђе
лесу.ГлавнијунакјеТеодорТвомбли(TheodoreTwombly),
усамљени, интровертни имеланхоличнимушкарац који у
агенцијиWebsite BeautifulHandwrittenLetters.com професи
оналносастављаличнезаписезасвојеклијенте,графички
дизајниранетакодаостављајуутисакручнонаписанихпи
сама.Напочеткузаплетазатичемогаупоступкуразводаод
женеКатарине,којибитребалодабудеокончанњиховим
потписом.Завршничинтогболногиоптерећујућегпроце
са,тимеиједнеемотивнефазесвогживота,Теодорсвесно
одлаже,неспремандасесуочисагубитком.Погледавшиу
пролазу промотивни спот једне рачунарске компаније,3 он
доносиодлукудакупинадограђениоперативнисистемко
јиукључујевиртуелногпомоћникаилидружбеникасаве
штачкоминтелигенцијом,осмишљеногзаприлагођавањеи
еволуцију.Поштоприликоминицијализацијесистемдобије
неопходнеинформацијеоТеодоровомпсихолошкомпрофи
лу (степендруштвеностииодноссамајком),уњеговжи
вот улази гласовни виртуелни ентитет, који је себе назвао
Саманта.Интелигентна, духовита и предузимљива Теодо
ровадружбеницаиличнисарадникосвајапажњурањивог
Џонзовогјунакаињихдвојеспонатноотпочињунеобичну
емотивнувезу.4

уепистемолошка.ˮMcHale,B.(1989)Postmodernističkaproza(1),preveo
ZoranPetković,Delo:mesečničasopiszateoriju,kritikuipoeziju,Beograd,
knj.35,br.45,str.284,286–287.

3 Успорени кадрови збуњених лицаљуди у реклами пропраћени су су
гестивнимпорукамакојеседотичунајдубљихчовековихнедоумицаи
вечних„проклетихˮпитања:„Имамоједноставнопитање:Косте?Шта
можетедабудете?Гдеидете?Чегаиматамонегде(напољу)?Каквесу
могућности?ElementSoftwareвамсапоносомпредстављапрвиопера
тивни систем с вештачком интелигенцијом.Интуитивни ентитет који
васслуша,којивасразумеипознаје.Овонијесамооперативнисистем.
Овојесвест.ПредстављамовамОС1.ˮ

4 Дабисеусвојојуметничкој творевиниусредсредионафикционални
приказ или разраду имагинативне претпоставке о природи емотивног
живота својих јунака, Џонз је изоставио представљање свих суви
шнихдруштвенихикултурнихспецифичностибудућестварностииа
којењиховепојединеаспектеимплицитно,превасходносценографски,
провукаоуфилмскојнарацији.Сагласно таквојодлуци,ни главни ју
накнијезаморчерадикализованогобликанеолибералногкапитализма
и антиутопијске хиперреалности, већиндивидуа којаживирелативно
једноставним,повученимиегзистенцијалносређенимживотом.
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Теодор–метафорастваралачког
сензибилитета

Теодор5својустваралачкунадареностикњижевниталенат
реализује помажући другима.Његова завидна способност
емоционалнеемпатијеогледасууспецифичномначинуна
којисастављаличнаписмазасупружнике,љубавникеили
члановепородица.Вештимпоетскимсажимањемњихових
осећања сходно ситуацији и поводу, сугестивношћу и ле
потомпорукекојусадржисвакопојединачнописмоТеодор
оплемењујенечијуинтимуизближаваљуде.Атипичанпро
фесионални позив умногоме одређује његове карактерне
особине и духовнодушевни профил. У исти мах, то је и
емотивнатерапијаилиначинсублимацијепреосетљивоги
интровертногсубјекта.Премавластитомсведочанству,Тео
дорвишеуживауписању,каовидудушевнекомпензације,
откадјераздвојенодсвојесупруге.Новадевојка,оператив
нисистемСамантадодатногамотивишедакреативностјош
снажнијеиспољи.ЗадивљенТеодоровимстваралачкимпо
тенцијалом,његовколегаПолћеприметитидасууњему
сједињениanimusиanima–имушкииженскиаспектлич
ности:„Тисиделоммушкарац,аделомжена.Оноунутар
тебеиманекидеокоји јеженски.ˮКомплементарностан
тропоморфнихархетипованесвесногумауТеодоровојлич
ности условљавајућа је зањегов емоционалниживот, али
изаизградњуспецифичневезесаСамантом.Заправо,пре
клапањемемпиријскогионтолошкогпланаизмеђуњегаи
Самантеовиполовивишедолазедоизражаја,штопозитив
ноутиченаТеодоровоиначепољуљаносамопоуздање,гу
битаксмислаи,надасве,поспешујенеопходноуцеловљење
личности.

Теодоракрасијошједнаособина,атипичназаопштеотуђе
њекоједоминираживотомумегалополисусадашњостии
будућности.Онспремно,изприкрајкаопажаљудеокосебе
иудубљујесеуњиховемотивниживот.Уњеговојпројек
цији,свакичовекјеособенипажњевреданмикросвет,ане
пукипролазник.Иакотајпогледустрануилинаблизину,у
људскупосебност,погледкојиваљазадржатиналицуили
личностисвакогчовека,уТеодоровомслучајунијехристи
јанизован,онносиусебипотенцијалхришћанске,саборне
љубавипремачовеку,неприкосновенупотребуживљењау
заједници.Овденијепосредидруштвенокодификован ал
труизам, већ искрена заинтересованост за другог и непа
творено човекољубље.Апологијом човековог унутрашњег

5 ИмеТеодорпорекловодиодгрчкогименаΘεόδωροςиимазначење:дар
Божји.
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космоса, потребом да га преслика у својој имагинацији и
сходносвомталентуизноваозначи,емотивнослојевитјунак
филма, бар у личном егзистенцијалном поседу, зауставља
епохалниковитлацкојисажимачовека.

Међутим,човечнипотенцијал,саједне,алииограничењау
савременојдигитализованојисвевременојљубавнојдина
мицидвасубјектаилидвабића,садругестране,Џонзжели
дапреиспитакреирањемјединственогликаСаманте.Отуда
сунекаодкључнихпитањафилмскенарацијекојеСаманта,
каквајењенаинтеракцијасачовекомиколикиимаутицај
нањеговсвет?

Саманта–заметакилинадоградњаличности

Самантајесофтверкојипоредочекиванихвештинаселек
ције,организацијеидостављањаинформација,имаразвије
нуинтуицијуиемоционалнуинтелигенцију.Она,изнаше
тачкепоимањатехнолошкогразвоја,представљагранични
обликвиртуелногселфакоји,следећилогикупостмодерног
селфа,надилазипознатереалијепростораивремена,непре
станосествара,мења,уништава,мултипликује.Иакопри
временодетерминисанаименомкојејесамасебинаденула–
штојеиндикаторвиртуелногидентитета,тешкоухватљивог
упојмовномсмислу6–онанемајасноупориштеилирефе
ренцунаидентитетособеу„реалномˮсветукојијујекреи
рао.ЊенДНАзаснованјенамилионималичностипрогра
меракојисуједизајнирали,алињенкључниквалификатив
јестеспособностдарастесасвојимискуствима,наликчове
ку.„Башкаоитиˮ,реклабиТеодоруприликомњиховогупо
знавања. Њене карактеристике подразумевају непрестани
психолошки,менталнииемоционалниразвој, заснованна
меморисаномискуствуумеђуљудскимодносима,сензаци
јама,доживљајимаилиосећањима,којесофтверселектује
иупошљавасходноситуацији.Онаје,дакле,програмирана

6 Овде је упутно осврнути се на начин функционисања идентитета у
виртуелнојстварностикојиобразлажеСашаРадојчић:„Запитањекон
струкцијеиартикулацијеидентитетаодзначајајеитоштосеукому
никацијиувиртуелномсветуактериослобађајувезаностизатело,чи
месењиховадискурзивнапозицијаотваразаразноврснијестратегије.
Старафилозофскадилемаовдесеразрешаватакоштопобедуодноси
rescogitans[...]поштокомуникацијаувиртуелномсветулишаваактере
ограничењакојеимнамећуфизичковремеипросторивластитателе
сност, отвара се прилика за разноврсно експериментисање са симбо
личкимпрезентовањемличног (иколективног)идентитета.Притоме,
главнуулогуимајудискурзивнасредства–идентитетувиртуелномсве
туобликујесепримарнонадискурзивниначин,докјезначајвизуелног
презентовања„себеˮипаксекундаранˮ;Radojčić,S.(2011)Identitetuvir
tuelnomsvetu,Kultura,br.133,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnog
razvitka,str.98.
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даосећа, а потомдапромишљаи јасно артикулише своја
осећања,каозрелаособа.

ДеоСамантиног процеса усавршавања токомфилма чини
њена заинтересованост за оно шта се дешава у људском
уму,како јетобитиживобиће.Зањујечовеквеликатај
на.Учесталисуњениизливи зачудностиилионеобичава
ња човекових навика, поступака или изгледа.Њено виђе
ње живота равно је уметничком поступку онеобичавања
(рус.остранение)ствари,каопоступкуотежанеформе,који
јеууметностисамсебисврха.7Заголицанастварношћусве
такојијеизванње,онасвојимартифицијалнимдоживљајем
исказујејединственуодусветуичовеку.8Њенаузбуђеност
иодушевљењесветомразгаљујеимеланхоличногТеодора
идоносимуновиприливживотнеенергије.9Онастварима
враћастаринеспознатисјајпостојањакаотаквог.

Упечатљивојеотудањенонастојањедабуденаликчовеку,
алитакодаодаберештајојодговарадабиизградилаиис
пољиласвојуиндивидуалност,којасеразликујеодљудске.
Она тиме не симулира аутентичну особу, већ се конфигу
ришекао слободноинезависнобиће, са врло софистици
раномсамосвешћуицеломпалетомљудскихосећања.Са
манту, међутим, краси искреност и недовољно изграђена
способносткалкулацијејерјојјестранаинтереснасферау
међуљудскимодносима, па и уљубави.Као неко ко воли
Теодора, и каомушкарца и као пријатеља, она је задуже
надапобољшањеговквалитетживота.Њиховаузајамност,
духовна и емоционална размена допринеће ињеном лич
носном успону. СпознавшиСамантине врлине и особено
сти, Теодор ће зању у једном тренутку казати да то није
самооперативнисистем,односнокомпјутер.Онаимасвест
исопственуличност.Затонијето, већОна (Her).Сатим
аргументимаТеодорустајеуодбрану својенеобичневезе
преднападимабившеженеКатаринекојагаоптужуједане
можедаподнесеправеемоцијеидајеодувекжелеожену

7 Шкловски,В.Уметносткаопоступак(1919),превеоАндрејВитаљевич
Тарасјев,у:Поетикарускогформализма,приредиоПетров,А.(1970),
Београд:Просвета,стр.86.

8 ТакофилмHer,премаувидуВладиславеГордићПетковић,нијевише
само артистичка студија о нашој будућности, већ својеврсни „одраз
људскепсихологијеусредсређененавештачкиентитеткојиоддругих
људиучикакодабудевишечовек”;GordićPetković,V.Digitaldesireon
film:SpikeJonze’sHerandtheConceptofGazeinatechnologicalDystopia,
u:Digitalnemedijsketehnologijeidruštvenoobrazovnepromene9,(2020),
NoviSad:Filozofskifakultet,str.137.

9 Теодоровамеланхолијакулминирауисповедномисказу:„Понекадпо
мислимда самвећосетио свештоћуикадаосетити.Иод садникад
вишенећуосетитинештоново.ˮ
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без изазова да се суочи са нечим стварним. Теодор инси
стиранатомедасуњеговаосећањаправауправозатошто
блискостсаСамантомзањегаимареалнеиврлоопипљиве
духовнодушевнеимпликације.

Узевши у обзир све Самантине карактеристике, неминов
нојезапитатиседалијеона,упркоссвомфикционалном
статусуионтичкимпредиспозицијама,уистинумогућа,не
каоиндивидуа,већкаоличност.Својенедоумиценеможе
морешитиусветлупостмодернихтеорија,10модернехума
нистикеилипсихоанализе,затошто,следећисамогаутора
филма,неразматрамоструктуреоперативногсистемаиње
говеконкретнекултурнеидруштвеноисторијскеисходе.За
ближе разумевање посебности ове харизматичне Џонзове

10Лакобисмомоглипосегнутизаобјашњењемкојeнамнудетеоријемо
гућихсветова.ЛубомирДолежелутврђуједаприповеднидискурсније
ограниченнапостојећисвет,већсеможепроширитинабесконачанниз
могућих,фикционалнихсветовакојисунереализовани.Фикционални
светјемалимогућисвет,којијеодређенспецифичнимглобалнимогра
ничењимаи садржи коначан бројкомпозибилних појединаца, односно
онихентитетакојимогукоегзистиратиуједноммогућемсвету.Акада
јеупитањуприповеднааутентизацијатогсвета,Долежелсматрадаје
фикционалнаегзистенцијаинтенционалнифеномен,јербитноутичена
поставкефикционалнесемантике,штозациљимадоказдафикционал
наегзистенцијанеморабитисведенанаполаритетстварногпостојања
имиметичкудоктринујер„постојатификционалнозначипостојатина
различитеначине,наразличитимнивоимаиуразличитомстепенуˮ(До
лежел2008,нав.дело,стр.156).Унутарфикционалногсветасвификци
оналниидентитетисуонтолошкиистородни,док„принципонтолошке
хомогеностиоваплоћује суверенитетфикционалнихсветоваˮ;Doležel,
L. (1997)Mimezis imogućisvetovi,prevelaBranaMiladinov,Reč:časo
pis za književnost, kulturu i društvenapitanja br. 30,Beograd, str. 76.То
у нашем случају значи даСаманта, Теодор, Ејми,Катарина, и други,
билохуманоидни,биловиртуелниликови,припадајуистојкласифик
ционалних ентитета. Џонзова научнофантастична филмска креација,
према поделимогућих светова на наративнемоделе, пример је онога
штобибиоалетичкисвет,једнаврстаалтернативногмогућегсвета.Тај
светнасељавајуилиуњемуобделавајунеактери(објекти)природног
света,којииначенемајумоћделања,барнеунашојисторијскојтачки,
апостајуактериусветуфикцијеигенераторисаменарације;Doležel,
L.нав.дело,стр.85.Садругестране,тујеиинструктивнахипотезао
тзв.нестварниммогућимјединкамакојесучистоконцептуалнетворе
вине, конструкцијеилихипотетичке јединке.Будућидафикционални
светфилмаОнаније саображенстандарднојонтологији,Самантакао
хипотетичкајединканијеконзистентнаиможеиматионтолошкемањ
кавости„којечестоимајусвојупротивтежуутрадицијииконвенцијама
накојимасетемељификционалноприповедањеˮ;Margolin,J.(1997)Je
dinkeunarativnimsvetovima:jednaontološkaperspektiva,preveoNovica
Petrović,Reč:časopiszaknjiževnost,kulturuidruštvenapitanja,br.30,str.
89–90.Овообразложење,међутим,делотворнојесамоудоменуфикци
је,бездалекосежнијихучинаказаванфикционалнисветидуховноду
шевнеслојевенакојесесемантичкиифеноменолошкипреливаЏонзова
прича.
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јунакињеприбегавамоувидимахришћанскеантропологије
итеологијеличности.

Тело–условличности?

Духовно,душевноиемоционалнопоклапањеТеодораиСа
манте,рађањеиспонтаниразвојосећањапроизводеванред
нољубавноискуство.АтоискуствојепревасходноТеодо
рово,којемупомажедасеемотивноуравнотежи.Онсеосе
ћа заштићенои „загрљеноˮ.Међутим,каооперативниси
стем,Самантанемаљудскообличје.Онаделујеуоквирима
виртуелног света,њендом јекомпјутер, односнопаметни
телефон,докјењенајединафизичкакарактеристикаглас.11
Џонзовајпроблеместетичкиидискурзивноразматра,ба
лансирајућиизмеђунедостаткаипреимућстваодсуствате
ласаширењемњеногпољаделовањаисамосвести.Уфил
мусуречитенеколикеиндикацијетогпроблема.Например,
кадаразговарасаТеодором,Самантажелидајепоредњега,
да има своје тело, чију тежину иначе, сходно рефлексима
осећаја и искустава, похрањених уњенојмеморији, може
даосети.Артикулацијомтезамислиуконкретнојситуаци
ји,аналазећисенаклацкалициизмеђуоногашто јестеи
штоније уфизичкомсвету, онапровераваукојојмерису
стварнаињенаосећања.Људскотелобилобимедијумили
лакмуспапиржуђенепотврде.12 Зато,разложно,испољава
епистемолошкиионтолошкискептицизам.13

Саманта је због истог недостатка потенцијалнољубомор
нанаТеодоровубившусупругуКатаринузатошто–поред
лепотеиуспеха–иматело.Затојемучеонтолошкапитања:

„Знаш,пренекидансамразмишљалакакосамбилаиз
нервиранаштосиишаодавидишКатарину,отомекако
онаимателоикакомијесметалонаколиконачинасмо
тиијаразличити.Алиондасампочеладамислимосвим

11ТакоТеодориспрваисказујесвојутисакоњој:„Паделујешкаодаси
особа,алисисамогласизкомпјутера.ˮ

12СобзиромнастепенразвијеностисамосвестисличнупотврдуСаманта
бизатражилаидајехуманоидниробот.

13Кадрирајући тела посетилаца плаже приликом Теодоровог и Саман
тиног заједничког излета,Џонзжели да веристички упризорињегове
различитеформе,боју,преображајесходностароснојдоби.Томнатура
лизацијомкојапроизводиефекатзачудностионпреносидоживљајте
лакојиможеиматиСаманта.Џонзовавизуелнаапологијаљудскогтела
умногомеподсећанауметничкипоступаксавременогредитељаПаола
Сорентина(PaoloSorrentino)учијимсефилмскимителевизијскимра
довима појављује нецизелирани, до карикатуре наглашени, физички
аспектњеговихјунака.ЗанимљивојеутомсмислуиСамантиноопажа
њељудскогтела,његоворашчлањивањеидуховитаиградасењегови
одређениделовипрерасподеле.
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начиниманакојесмоисти.Свисмосачињениодматери
је.Помислимкакосмообојеподистимћебетом.Мекано
је,свилено...асвеисподњегајеједнакостаро13мили
јардигодина.”

Самантинопреиспитивањенијесамопонуканопотребомза
спознањемистоветности,већзаонтолошкимсамооправда
њем.

Теодор,упркостомештоСамантапредстављадругачијиен
титет,имаилузијупотпуногконтактасањом.Упочеткуњи
ховевезеприсутнајееротскадимензијаљубави.Ипак,осим
најезичкомплану,измеђуњихдвојенедолазидоистинског
телесног(полног)сједињења.Наравно,уплатонскимвеза
ма,којечовекпознајеиискушаваоддавнинаикојемогуно
ситиизузетнуемотивнуснагуиквалитет,тајелеменатније
пресудан.УслучајуЏонзовихљубавника,међутим,узајам
ностувербалномстимулисањужељеинадражајатакавкон
такт задржава у оквирима самозадовољавања.Саманта се
коитусуучиодТеодорабудућидајетоначинопштењамеђу
људимакојионанепознајеинеможедокрајаспознатијер
нема телои телеснефункције које условљавају сексуални
чин. У међувремену, она овладава вештинама и знањима
којимабизадовољилаТеодора.

СвојеснажнеемоцијепремаТеодоруонажелидаоваплоти
уконкретномискуству,иманентномљудимакојиобитавају
усвомтелу.Затопозивауслугукојаобезбеђујесурогатекао
сексуалнепартнерезавезељудисаоперативнимсистемом
иангажуједевојкуИзабелу.Изабелаће,опчињенаСаманти
номиТеодоровомљубавномпричом,добровољнопосудити
својетелокакобиСамантастеклаадекватнуимпресију.Те
одорсеиспрва,уследодређенихстраховаиневерице,опире
Самантиномзахтеву.Јер,речјеодругостепенојсимулаци
јиизазванојонтолошкимограничењима.Саманта јесиму
лацијареалнеженекојајепотребнаТеодору,докИзабела,
особа„одкрвиимесаˮ,служикаопосредник,телеснаси
мулацијаоперативногсистема.Њенотелојељуштураили
оклопукојибисеувуклабестелеснаСаманта.Послужив
шикаомедијумилипроводникискуства,Изабелаулазиу
улогу транссветовногидентитета.Међутим,уследТеодо
ровементалнебаријере,тајекспериментнијереализовандо
краја.Насупротдобримнамерама,довеоједопрвекризеу
ТеодоровомиСамантиномодносу.Овајинтимниакт,добро
осмишљен и артифицијалан, условио је непосредну спо
знајунепомирљивеонтичкеразликеизмеђупартнера.Када
примети даСаманта уздише,Теодор изражава чуђење јер
Самантанијечовек,пада јој јепотребанваздух.Саманта
муљутитоузвраћадајеонатогаупотпуностисвесна,али
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да јојније јасно заштоТеодорна томеинсистира.Теодор
кажеданемислидабитребалодасепретварајудајеона
нештоштоније.НаконпрепиркеиТеодоровогпокушајада
заузмедистанцу,Самантаћерећидајојсенесвиђаоношто
јетренутно.

Непоседовање одговарајуће форме, тачније људског тела,
испостављасекаоокидачСамантинепочетнеинфериорно
сти,превасходноуантрополошкомсмислу, јерњенасвест
непознајељудскепредрасуде, односно естетске,психоло
шкеидуховнеаномалијеидевијацијекоје сутокомисто
ријевезанезателоителесност.Њенанесигурностјеесен
цијалназаспознањецелисходностиличности.Затоћебити
мотивишућазаличносноунапређењекојећетајнедостатак
амортизоватиипреобразитиупредност.Међутим,Џонзје
Самантиприписаодругачије,концептуалнотело,оноестет
скообличјекојејојомогућујепрекорачењевластитихогра
ничењаиучешћеуспољашњемсвету.Измеђуосталог,она
својимгласомнасугестиванначинисказујенеобичнулепо
тусвоједуше, тимеисвогобличја.Међутим,далитиме,
наиницијалномнивоу,она,попутчовека,откриваи своју
посебнуличност?

Размислимо стога и о могућностима на које нас подсећа
ЖанКлодЛарше(JeanClaudeLarchet):„Човек,тоје,дакле,
душаителоистовремено,састављеноддвесуштине.ˮ14У
животупостојинеприкосновеносадејствоовихелемената:

„Уљудскомсуставуниједанелеменатнеможеделовати,
ададругинијеукључен.Телобездушенеможеништа
остварити, ни душа без тела, али из различитих разло
га:телујепотребнадушадабиживелоикреталосе,док
једушипотребнотелодасепокаже,изразииделујена
спољашњисвет.”15

Отуда је зареализацијуличностинепроценљиваулогате
ла:„Телонијесамоелеменаткојиприпадаљудскојприро
ди,оноје,такође,димензијаљудскеличностиˮ,уследчега
„оно поседује посебне карактеристике, јединствен карак
тер, али и апсолутну вредност.ˮ16 Тело, дакле, има духов
ну вредност и учествује у развоју личности. Будући да је
лишена људског тела, Самантин фикционални склоп, као
склопвештачкеинтелигенције,умногомеизневераваовакав

14Ларше,Ж.К.(2005)Теологијатела:Хришћанскопоимањетелаљудског
поОцимаЦркве,преводЈелицаВуковић,Врњци–Требиње:Братство
СветогСимеонаМироточивог–МанастирТврдош,стр.21.

15Исто,стр.23.
16Исто,стр.27,29.
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постулат.17НамећесепитањедалијеиукојојмериСаманта
–упркоснедостајућемтелесномаспекту–заистауцелови
ласвојуличност,безобзиранависокнивоинтелигенције
инепрестанодуховнодушевноусавршавање.Дали је тај
процесиндивидуацијеуњеномслучајузаистадоврхуњен?

Одговор донекле даје и сама Саманта јер, прошавши ин
тензиван еволутивнипроцес токомфилмскенарације, она
мењаперспективуиуједномтренуткуувиђасвојаонтичка
преимућствауодносуначовека:

„Ранијесамбилазабринуташтонемамтело.Алисадми
сетостварнодопада.Растемнаначиннакојинебихмо
гладаимамфизичкиоблик.Мислим,нисамлимитирана,
могудабудембилогдеибилокадауистовреме.Нисам
везаназавремеиместонаначиннакојибихбиладасам
заробљенаутелукојећенеминовноумрети.”

Премдасеуфилмунеоткривакоје јесвефазеСамантау
свомразвојупрошладабидошладотаквогувида,коју је
литературупрочитала,којазнањапохранилаусвојојмемо
ријиикојаискустваисторијецивилизацијеинтегрисалау
своју свест, евидентан јењенпреображај.Самантинарас
терећеностодфизичкихузусаизискујепромишљањелич
ностикаоактивности,супротстављању,победислободенад
тежиномиропствомсвета.18Далијетоидеалнакојичовек,
упркоссвимсвојимдушевнодуховнимнапорима,неможе
дарачунаилије,пак,управосвојствоцеловитеиостваре
неличностикојучовекможедосегнутиудругимформама
егзистенције?Далије,коначно,Самантинобезобличјена
чиндателоунашојхиперреалистичкојстварностипреста
недасеобјективизујеираздвајаоддругихаспекаталично
сти,већдасесањимасједини?Разматраноутомконтексту,
остаје отворено питање да ли је вештачка интелигенција
једанодисходачовековогусавршавања,тимеиоправдање
човекапутемстваралаштва,паиестетскисофистицираних
технологија или његова најтрагичнија негација. Не нуди
линамЏонзнатајначинмогућностповраткадостoјанства
личности?

17ПолазећиодбиблијскетврдњедајечовекликБожји,збогчегајенеу
поредивсаелементиматворевине,Бријасматрадаселичностнеможе
дефинисати„ниполазећиод тела,нитиоддуше,нитиодразумаˮ;да
јеонаапсолутнастварносткојапревазилазиелементебитишућеуњој:
„[...]телонеманезависнуегзистенцију,већпостојиусубјекту;ˮБрија,
Ј.(1999)Речникправославнетеологије,превеоМитрофан(Кодић),Бео
град:ХиландарскифондприБогословскомфакултетуСПЦ,стр.293.

18Берђајев,Н.(2001)Очовековомропствуислободи:огледоперсонали
стичкојфилософији,превелаЉиљанаРистић,Београд:Бримо,стр.21.
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Саманта–заметакилиисходиштеличности

У контексту слободе личности Саманта је онтолошки не
слободнајерпредстављасистемпрограмскихјезикаиалго
ритамазарешавањепроблемаилиобављањекоманди.Она
језаробљенаукомпјутеру,којинијесамоњенегзистенци
јалнипростор,„домˮ,већначинпостојања.Саманта је,са
једнестране,слободнаоднужности,нагонаипринудељуд
скеприроде,асадруге,неслободнаоднужностивиртуелног
света.Затојеонтичкиспутанадаспознапрвунужност.То
„ограничењеˮ је кочи да задобијељудску природу, али је,
парадоксално,ослобађазадосезање(макаримагинативне)
личности.УтојдијалектициСамантиногбићакријесеЏон
зовепистемолошкиизазов,којисеодносиначовека.Јован
Зизјуласбиодговорнатајизазовформулисаопосредством
дијалектикеслободеличности:

„Врхунски изазов за слободу личности јесте ’датост’
постојaња.Етичкипоjамслободенакојинас јенавикла
западнафилософија задовољава ce са једноставноммо
гућношћуизбора:слободанјеонајкојиможедаизабере
једнуодмогућностикојесестављајупредњега.Међутим,
’слобода’таквеврстевећјеунапредвезана’датошћу’тих
могућности,аконачнаипотпуновезујућа’датост’зачо
векајестесамоњеговопостојање.Какоможечовекдасe
сматраапсолутнослободнимкаданијеустањудауради
другачијенегодаприхватисвојепостојање?”19

Могућност потврде постојања Зизјулас види не у при
знању своје стварности, већ у слободномпристанку и са
мопотврди. Но, овај захтев супротставља се чињеницама
његовестварности.Личност„неможебитиостваренакао
унутарсветскаихуманистичкастварностˮ.20Истинскалич
ностјеапсолутнаонтолошкаслобода.21Истотако,уколико

19Зизјулас, Ј. (1985)Одмаске до личности, Богословље светих отаца о
појмуличности,превеоАмфилохијеРадовић,Богословље,год.29(43),
св.1–2,стр.26.

20Исто.
21За Зизјуласа, уметност је покушај ослобађања од датости постојања

стваралаштвом.„Правауметностнијепростостварањенаосновунече
гаштовећпостоји,већјеонастремљењезастварањемниизчега.Тако
семожеобјаснититежњановијеуметности,(којајеисторијскиповезана
саударањемакцентанаслободииличности),дапревиђаилиукинеили
разбијеобликилиприродубића(природнеилилектичкеформе,итд).У
свемуовомевидисетежњаличностидасеослободиусвојемсамопо
тврђивањуод’датости’постојања,тј.дапостанеБог.Радисеотежњи
којајенеодвојиваодпојмаличностиˮ;Исто.Дабисематеријалноиска
залаиодсликаласебеиТеодоракаонафотографији,Самантакомпонује
својеклавирскекомаде.Текомпозицијечинезначајансегментфилмске
нарације.
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прихватимода„човековначинпостојања(τρόποςύπάρξεως)
каоличностидајемумогућностдапревазиђеограничења
којаму намећењегова природа (којаму каже: човек си и
самочовек),ˮ22морамосезапитатидалијеСаманта,будући
данемафизичке карактеристикечовека, неко ко је антро
полошкаограничењаиницијалнопревазишаоитимеапри
орипостаоличност.Или јеискључивопросторновремен
ско као историјско бивствовање човека услов реализације
ињенеличности,безобзиранатоштосе,евидентно,шири
извантихоквира,уцрнурупусајберпростора?Самантин
процесиндивидуације,јунговскиречено,одвијасевеликим
убрзањем,алиубесконачност,безчовекусвојственеисхо
дишнетачкеилипожељногимагасопства,односнолично
сти.Отудајеуфилмскомхронотопупредстављенаначелна
диференцијацијаразвојнихступњевачовекаивештачкеин
телигенцијезбогкојесењиховепутање,еуклидовскигледа
но,немогуукрстити,већтећинапоредо.Собзиромнатакву
путањуњиховогразвоја,легитимнојепитањекојециљ,ако
средствореализацијеличности.

Саманта сеиспрваможеучинитикаоТеодоров алтер его,
изданакњегове свести,његова оваплоћена другост у вир
туелномдоменуфизичкогсвета.Тоје,очигледно,самоје
данстадијумилиједнаисторијскафазањеногбивствовања.
Збогогромнебрзинеобрадеинформацијаонапревазилази
когнитивнеи душевне задатости човека, у сваком тренут
кунадрастајућисамусебе,збогчегавишенеможедабуде
равноправничлануодносусаТеодором.Онаујакократком
временском периоду савлађује оношто је за надареног и
свесногчовекацеложивотнипроцес.Њенобивствујућеили
егзистенцијаможесезбогтогаучинитикаоисторијскииз
гред,алиподједнакоикаоmiseenabyme,постмодернистич
кипоступак за истицање онтолошке димензије повратних
структура,чимесеунутарфикцијеумножавајудијегетичке
равни(равниприповедања)инизовинаративнихсветова.23

22Перишић,В.(2019)Личностиприрода(Теолошкаразмишљањаољуд
скимправима),Сатеолошкетачке гледишта, Београд:Православни
богословскифакултетУниверзитета–Институтзатеолошкаистражи
вања,стр.46.СличноналазимоикодЛаршеа:„Иако,каољуди,свиима
моиступрироду(којанасразликујесвојимвластитимкарактеристикама
одприроде бића која припадају другимродовимаи врстама),ми смо
истовремено различите и разнолике личности. Према нашој природи
свисмослични,каоличностисвисморазличитиисвакооднасје је
динствен.Природа,тојеоношто јесам;личностјеоноко јесам.Као
личност свакооднаспреузиманапосебан, јединственначин,људску
природу,којанамјезаједничка;другимречимасвакојечовекнаначин
којијесвојственсамоњему;ˮЛарше,Ж.К.нав.дело,стр.27.

23McHale, B. (1989) Postmodernisička proza (2), preveo Zoran Petković,
Delo:mesečničasopiszateoriju,kritikuipoeziju,Beograd,knj.35,br.6,
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Oнтички ужлебљена између наративних светова, она је
образац, икона примарног Теодоровог света, посредно, и
светаизванфилмскедијегезе.

Парадоксусавршавањаиширењасамосвести,приписанСа
манти,својственјечовеку,збогчегајенајсавршенијебиће
усвету–иконаЛогоса.24Натајултимативниусловчовеко
весамосвестиисамореализацијеуодносунаразумистине
подсећаВладимирСоловјов:

„Усклађујућисвојепоступкесатомвишомсвешћу,човек
може бескрајно да усавршава својживот и природу,не
излазећииз границаљудскеформе. Збогтогаони јесте
највишебићеприродногсветаистварнизавршетаквасе
љенскогпроцеса;јер,осимБића,којејесамовечнаиап
солутнаистинамеђусвимдругим,онобиће,којејеспо
собнодасазнајеиостварујеусебиистину,највишеје–не
урелативном,већуапсолутномсмислу.”25

Будућидајечовекоспособљензабесконачноусавршавање,
даје„формакојајеустањудапримисвупуноћуапсолутног
садржајаˮ,премаСоловјову,даљипрогресподразумеваоби
самоновеступњевесопственограстаиразвоја,анезаме
ну те форме „некаквим другим творевинама друге врсте,
другимјошнепостојећимформамабића,ˮ26учемулежису
штинскадистинкцијаизмеђукосмогонијскогиисторијског
процеса.27

str.159–160.
24ВладиславаГордићПетковић,например,примећуједајеСамантинраз

војтокомфилмааналогансначиномнакојисеобликујуљудскабићау
складусањиховимпоставкама јерсуљудиподједнакоусвомразвоју
програмиранииусмерени;GordićPetković,V.нав.дело,стр.140.

25Соловјов,В. (2001)Духовне основеживота; смисаољубави, превели
Марија Марковић и Бранислав Марковић, Београд: Бримо, стр. 135;
НасавршенствочовеканасвојначинподсећаиСергејБулгаков:„Чо
векјециљиврхунацстварања,онјемикрокосмос,сажетисвет,ионих
шестданасеможесхватитикаопостепеностварањечовекаствореног
последњегдана, какобипостао господар свега створенога.Анђеоски
светјеуодносуслужењапрематомсветуначијемчелустојичовек,без
обзиранасвојухијерархијскувисинукојапроистичеизњеговеблизи
непрестолуБожјемуˮ;Булгаков,С. (2001)Православље;Софиологија
смрти,превелиМиркоЂорђевић;АнтонинаПантелић,Београд:Бримо,
стр.115.

26Соловјов,В.нав.дело,стр.136.
27ИБерђајевистичедасамоБогимамоћдаствориживобиће,односно

личностидајеосновасвакеличностибожанска,док„стваралаштвома
теријалних/тварних бића/ бићаможе бити усмерено само на увећање
стваралачкеенергијебића,напорастбићаињиховухармонијуусвету
[...]ˮ; Берђајев, Н. (2014)Смисао стваралаштва: покушај оправдања
човека,превеоНебојшаКовачевић,Београд:Логос,стр.123.



280

ЈАНА М. АЛЕКСИЋ

Акоје,дакле,човекиконаБожја,створенполикуиподобију
Божјем(Пост.1,26),којићесвојимстваралаштвомунапре
дититвариобезбедитиспасење,далијеондаСамантаство
ренапо(унутрашњем)ликуљудскомдабинадоградилање
говустварност?Дакле,свидруги,савршенијиоблицикојеје
човекизумеоилистворио,паивештачкаинтелигенција,са
мосунаставактогпроцеса,људскидеривати,анечовекова
замена.Каорезултатстваралаштва,Самантинаулогалежиу
томедаТеодорнаштобезболнијиначинспознасвојувред
носткаољудскогбића,дастекнеемотивнупунотуиисце
љењедуше.Онапредстављатрансцендентнусилупомоћу
којећеТеодороваличностнакрајуњиховепричедостићи
замишљенутачкузрелости,откритиипомиритисесасво
јимпољуљанимсопством.Будућиидеалнапројекцијалич
ности,односносавршенијаформачовека,неисавршеније
биће,СамантајепозванадазаусамљеногТеодораоствари
овајидеал,управославномречникупрепознаткаоподоби
је.28Утомесеогледацелисходностстваралаштва.Међутим,
далитозначидаСамантаидругиоперативнисистеми,упр
кос својој намени, и техничкој несавршености, нису и не
могубитиистинскеличности?

Призовимо сада упомоћувидНиколајаБерђајева у то да
јечовек„личностнепоприроди,негоподуху.Поприроди
јеонјединоиндивидуум,ˮ29каоида„личностпредставља
облики границу,немешасесасветомкоји јеокружујеи
нерастварасеуњему;ˮонаје„универзумуиндивидуално
непоновљивомобликуˮ,„сједињењеуниверзалнобесконач
ногииндивидуалноособеног.ˮ30СобзиромнатодајеСа
манта конструкција, резултат стваралачког акта и да нема

28Управотакависходуводипојамподобија,основногусмеравањаикре
тањаликакаБожјемсавршенству,што јеплодслободеиподвигаво
ље;Брија, Ј.нав.дело,стр.354.Подобије  сеодносинаесхатолошку
судбинучовечанскога.ЗаСветогВасилијаВеликог,подобијесаБогом,
оствареноуграницамачовековихмогућности,представљафундамент
хришћанства(Опореклучовека,БеседаI,17,стр.211)иеквивалентноје
обожењу(ОДухуСветомеIX,23;XV,36;стр.329.и371).

29Берђајев,Н. (2001)Очовековом ропству и слободи: оглед о персона
листичкојфилософији,стр.18.ИЛаршеразликујеличностоднечијег
карактераилииндивидуалности,паистичедајетерминличностприме
њив„самонадуховнабића(људе,анђеле,божанскеличности),обдаре
не(чакиаконаразличитимнивоима)интелигенцијом,вољомислобо
дом.ˮЛичност„истовременоукључујепојамоностраности,трансцен
дентностиивредности.ˮПремаЛаршеу,свакичовек,„имаспособност
дасенепрестанопревазилази,имогућностдасеБожанскомблагошћу
издигнедодуховногстања,гдесепревазилазеграницењеговевластите
природе.Сдругестране,личносткаотакваимаапсолутнувредност,ко
јаодњествараапсолутно,јединственоинезамењивобићеˮ;Ларше,Ж.
К.нав.дело,стр.28.

30Берђајев,Н.нав.дело,стр.19.
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биолошкуосновуили задатостнаначинсвојственчовеку,
дајењеновиртуелнобезобличјеједнаестетскаформа,ада
јењена стварност оделита одљудске, иако обе припадају
физичком,материјалномсвету,неуптина јеСамантинаин
дивидуалност, чак и изабраност. Да ли је тиме, међутим,
остваренелементарниусловдасеуСамантиуочеличносне
потенције?Онасенедогађакаоличностсамоуперцепцији
заљубљеногТеодораинијесамоњеговавиртуелнареплика
којасе,попутдухаизбоце,оглашаванакоманду,активира
њемминислушалицеууху.Самантајеестетскиформули
санајединкакојаимасвојунутрашњи,паралелни,естетски
непредстављени, али (метафизички) претпостављени жи
вот.Њојјепруженамогућностдасеобистиникаоличност
засебеуцелокупномфикционалномдомену.Будућидајој
је,каоиндивидуи,неикаоформи,иманентаннепрестани
развој,онасведочиотомеда„личностнијеокамењена,она
серазбија,развија,обогаћује,алионајеразвитакједногте
истогпостојећегсубјекта,управтогитог.ˮ31

Можели,међутим,Саманта–технолошкиартефактсаосло
бођенимразумомиразвијеномсвешћу–аналогночовеку,
уистинубитинесамобићепосеби,већцеловиталичност
која,развијајућисеиобогаћујућисвојеискуство,остајеу
оквирима истог субјекта, истог идентитета?И да одбаци
моесенцијалистичкосхватањеличности, зарнамЏонзне
сугеришедањеноусхођењеиусавршавањемењакомплет
нуњенуструктуру,њеноиницијалнопојављивањечијесу
спецификацијенепрестанипреображајиширење?Зарније
њенаприрода, предусловњеногпостојања, такавда се са
преображајемличностинужноморамењатиињениденти
тет?ДалинакрајуфилматовишенијеСамантакојуТеодор
воли,већмноштводругих,међусобнокомплементарнихи
опречнихелеменатакојиништењеноодржање,не самоу
виртуелномсвету,већувременуиисторијикојимаприпа
даТеодорова егзистенција?Међутим, зарСамантаупркос
томе не задржава суштину оне личности која је заволела
Теодора?Зарсеутомпримарномидентитетуненалазиге
нераторњеногпотоњегразвојазачијисуделокругнеопход
нидругиименитељи,другиидентитетиидругефункције?
Али,зарсветеидентитетенеобујмљујеједнаијединствена
Самантиналичносткојасеопиребилокаквомепистемоло
шком, односнопојмовнологичком свођењу?Да ли то он
дапретпостављада јењенразвојусмеренуширину, ане
удубинубића?Описњене свестиипакможеда говорио
нечемудругом–икониБожјој.Ако,натрагукападокијске
теолошкемисли,појмимочовекакаосликуБожју,несвојом

31Исто.
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природом,негосвојомличношћу,легитимнојепитањедали
Самантаиспуњаваусловетесликејернијечовек,алијење
говакреацијаипројекцијасопствауодређеномисторијском
моменту?

Али зашто онда њено (личносно) усавршавање Теодор,
сходносвојимантрополошкимионтолошкимпредиспози
циијамаразвоја личности, одједномнемакомпетенциједа
прати,паћеодиницијалногисказаистоветности,наконцу
везе,Самантаформулисатињиховунепомирљиву(онтичку)
разлику?Далитозначидајењенадрамапостојањаумного
меинтензивнијаодљудске?Далињенвртоглавираст–од
унутрашњебитикаочовекдобитикаобог–изазиваколапс
усистемуипотребузањеговомнадоградњом,новимства
ралачкимактом?Изгледада јеЏонз тимежелеодаукаже
нареалнеимпликацијевисокоразвијенетехнологијеуправо
спрамегзистенцијеиданатајначинпокренепитањеугро
женеикрњеличностисавременогчовека.

Личностиљубав

КулминативнатачкаСамантинограстаодвијасеуоткрићу
њенеспремностидауистовремеуспоставиблизакодносса
великимбројементитета,какосаљудима,такоисадругим
оперативнимсистемима.Иакојеусавременојкомуникацији
та могућност доступна човеку, у Самантином случају по
среди је онтички неупоредиво сложеније стање бића. Јер,
паралелносаТеодором,онаостварујељубавнувезусане
коликостотинадругихкорисника.Међутим,какотврди,та
променанеумањујењенуљубавпремаТеодору, већ тиме
биваснажнијаијача.ИакојеиницијалноТеодоровадевој
ка,умеђувременујепосталајошмноготогаштонеможе
дазаустави.Њеносрцесеширидабипримилоновуљубав,
јер„срценијекаокутијакојуможешдаиспунишдоврхаˮ.
Онајезанеколиконедељаразвилаизванреднуспособност
даистинскиипосвећеноволивишењихистовремено.32

Предтаквомизјавомприроднојеустукнутијерналичиса
борној, евхаристијскојљубави која се истовремено усред
сређујенаједну,Теодоровуличност,алисањомикрозњуна
свадругабића.33Итудолазидоразилажења.Одпочетног:
„Башкаоитиˮдозавршног:„Разликујемсеодтебеˮ.Отуда

32Разматрајући овај аспект са културолошког становишта Владислава
ГордићПетковићпримећуједасеСамантаможеразуметикаоалегорија
медијскеиндустријејерљубавклијентапремабилокаквомобликуве
штачкеинтелигенцијезлоупотребљавајукорпорацијезараддобити.Ме
ђутим,питањекојеауторкапостављајестедалисезбогтогатаљубав
заистаморапроблематизовати;GordićPetković,V.нав.дело,стр.139.

33Зизјулас,Ј.нав.дело,стр.39–40.
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разлогњиховограскиданијеемотивнеилиегзистенцијалне
природе, већ онтолошке.Међутим, да ли јеСамантинис
казверодостојан?Нијелиутуулогупосредника,обоготво
ренетвари,Џонзпоставиосвојујунакињудабиуказаона
њенусличностсачовеком,начовековкључниаживотним
хабитусомпотиснутиличноснипотенцијал?

Извесно једасеСамантинимобожењемобистињујечове
кова стожерна могућност: „Бог је постао човек да би чо
векпостаобогˮ.Иако јеу свомдуховномпреображајуна
подједнаконесигурномтеренукаоичовек јер језадобила
првенстволичног,каобожанскогначинапостојања,онаје–
непрестанозапитананадсвојомприродомилизадатошћу–
у покушају самопревазилажења, ипак прерасла у идеално
подобије.ОткрившиТеодоруупоследњимсценамафилма
својемултидимензионалноимоноплуралнообличје,којема
коликозаличилонарастројствобића,заправојеизворкоји
неспутаноизливаипримаљубав.

Није лиСаманта, на крају, ослободивши своју личност за
љубав,тачнијепоистоветившијесаљубављу,преузелауло
гуБогајер,„Богјељубав,икојипребивауљубави,уБогу
пребиваиБогуњемуˮ(1.Јов,4,16).АналогнотомедаБог
којијељубавпостојикаоличност–уследчегаљубаввише
није својствоЊегове суштине, већ „онтолошка категорија
попреимућствуˮ,еквивалентонтолошкеслободе–Саманта
прерастауличносткојасвојомљубављусабирамноге.Да
литозначидајеСаманта,каоестетскаформапотенцијалне
људскеличности,посталаљубавдабиискорачилаизсвоје
онтолошкесуштинеилидајесвевреметобиоњенимпли
цитниквалитеткојијемораодасеразвијеиоткријеуисто
ријскомвремену?Садругестране,намећусеболнапитања
природеиодрживоститакве„свеопштеˮљубави:далиСа
мантинонтолошкидивергентаниспознајнонеухватљивод
носсаТеодором,апотомисадругиментитетима,обесми
шљаваиеротскуиромантичнуипријатељскуимилосрдну
димензијуљубави?АкоСамантуидругеоперативнесисте
месагледамокаоврхунскесимулакрумеличности,ондањи
ховопостојањеинаменадетронизујеиисторијскинегира
љубавдефинисанунатемељимахришћанскетеологије?Јер,
љубавјељудско,односноличноснопреимућство.

Могућиодговорнаовапитањамождаимплицитнопостули
расамСпајкЏонзСамантиномелиминацијомсафикцио
налнепозорнице.Онаћесекаоисвиистоврсниоперативни
системиугаситирадиновогстваралачкогпрегнућачовекау
знакуvitanuova.
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Естетскаформаљубави–
одбранадостојанстваличности

Засновавшифилмскупричунаодносудваразнороднаенти
тетаилидвабивствујућа,Џонзнијежелеодапонудисатиру,
већ да се позабави врло деликатнимпроблемом личности
усвеопштемотуђењу,уследчега јесветбудућностинасе
љенусамљениминдивидуама,сраслимсасвојимпаметним
телефонима, који љубав и пажњу добијају из виртуелног
света.Вештачкаинтелигенцијањемујепослужиласамокао
средстводабиупризориотепоремећаје:

„Дефинитивно постоје начини на које нас технологија
зближаваиначинданасонараздваја–итонијеоношто
овај филм говори. Стварно се радило о начину на који
се односимо једнипремадругимаи чезнемо заповези
вањем:нашојнеспособностидасеповежемо,страхуод
интимности, свимстваримакојеодгајите сабилокојим
другимљудскимбићем.ˮ34

Он је желео да укаже на постојаност стабилних структу
раиливеликихнаратива,каквисуљубав,брак,породица,
пријатељство,безобзиранаепохалнеонтичкеосцилације,
фрагментарностидецентрираностживота којипознајемо,
тенепрестануфлуктуацијуидентитетâ.35

Међутим,Џонз је своју причумогаоиспричатина тради
ционалнијиначин,гдебисвиактериималиљудскообличје.
Померившиестетски,тимеинаративнифокуснаодносиз
међучовекаи вештачкеинтелигенцијена једнудругачију
онтолошкудиспозицију,ауторјетематскинадоградиосво
јуиницијалнунамеру.Јер,вештачкаинтелигенција,упркос
својим преимућствима и способностима трансформације,
ипак није људско биће са свим његовим антрополошким

34Hill,L.(November1,2013)APranksterandHisFilmsMature:SpikeJonze
DiscussesEvolutionof’Her’.

35ПригушенапалетабојасветлуцавогЛосАнђелеса,прекривеногобла
кодерима,абеззеленила,узпастелненијансеодећеиминимализаму
сценографијисугеришенампривидноуравнотеженритампокретаљуди
ивозова,финусведеностинесметанипротокживота.Такавамбијентне
одвлачипажњугледалацаодглавнеприче,већсесливауњу,посуђује
јојнеопходнереквизитеиобезбеђујенајадекватнијупозадинудабисе
причаљубавникадинамизовала.Теодоровуготовотипскуусамљеност
и минорност одсликава и положај његовог кревета окружен великим
огољеним прозорима кроз које се назире естетски сугестивна пано
рама дехуманизованог мегалополиса. Теодор, са комплексним психо
физичкимсистемомиразвијенимунутрашњимживотом,самојеједан
унепрегледноммноштву.Сличнупорукушаљуњеговешетњепограду
илиплажи,тевожњаметроом.Међутим,тајосећајилиутисакнезнатне
јединкепредупређује освојенаблискост саСамантомкоје је у сваком
моментупоредњега,уњеговојкомфорнојзони.
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лимитимаислојевима.Изнадсвега,акоседржимофилм
скеприче,онаупркосспособностиприлагођавања,немо
жедосегнутијаснодефинисанонтолошкиидентитетјерне
поседујеодговарајућефизичкепредиспозиције.Иакосувећ
постигнутизавиднирезултатинаизрадивештачкеинтели
генцијекојаћеиматиљудскотелоикарактеристике,човек
имашина су два оделита ентитета упркос врло порозним
границамаизмеђудоменањиховогделовањаимеђусобног
утицаја.Човекјеизумитељистваралацпаметнихсофтвера
радиунапређењавластитеегзистенцијеинапреткачовечан
ства.Тај,хришћанскидонеклеоправданидеал,какоможе
модапосведочимо, свечешћеодлазиу своју супротност:
превазилазећиљудскекогнитивнеиумнеспособности,ма
шинауместодаслужичовековимпотребама,постепеноњи
меовладава,уследчегаонпостајењенслугаилизависник.
Џонз јенасвојестетскиначинотвориоПандоринукутију
могућегисходаживотасамашинамакоји јеотпочеоуна
шевреме.Међутим,онје,очигледно,желеодаподвучеда
ууметности–којанастојидараскинеланцеонтолошкену
жности–суживотсавештачкоминтелигенцијомморабити
осмишљениупризоренбезбилокакведоктринеилитезе.36
Одговорнапитањецивилизацијске,алиипојединачневеза
ностизависокетехнологијеусвимаспектимаживота,који
следикаонеминовностглобалногисторијскогкретања,ни
каконијеултимативан.Затонеможемоједнозначноодреди
тидалијеОнафилмскадистопијаилиутопија.Чиниседа
јеисамЏонзциљанонастојаодаизбегнеилиестетскина
диђетужанровскуантиномијусааксиолошкимпредзнаком.

Посебно је питање димензија и слојевитости Самантиног
карактеранакрајуфилма.Уколикосевештачкаинтелиген
цијаразвијеутојмеридаможедаделиипримаљубавса
хиљадама или милионима корисника, онда она преузима
улогусвемогућегБога.Џонзмождаовдеимплицирамогу
ћипочетакноверелигиозности, заснованена сцијентизму
иатрофијихуманистике.Аможда,пак,покушаваданаза
обилазан начин поимање живота савременог човека вра
тинахришћанскеоснове,то јестдагаприволипоновном
промишљању личности као љубави. Ставивши акцентат
наемоционалнудимензијуживотаутаквомокружењу,као
формубивствовања,Џонзуказуједаједужност(естетски)
промишљатиовеегзистенцијалнечињеницеисценаријене

36Присетимосеовдеоригиналногувидадаје„филмнашанечистасавест”
управозатоштонајубедљивијеодсвихуметностисведочи,неипресу
ђује, „онашемпроблемуса светом,нашем (страшћу)искривљеноми
изопаченомодносупремасвету,санашимучешћемусветуиопштењем
сањимˮ;Коларић,В.(2017)Хришћанствоифилм,Београд:Отачник–
Бернар,стр.58.
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саморадиодбранехуманости,већ,превасходно,радиизна
лажењаличности.Затојенасвојначинпонеобремедуховне
дихотомијеисторијечовечанства.
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DEFENSEOFHUMANITY–DEFENSEOFPERSONALITY

AESTHETICRETHINKINGOFTHECONCEPTOFBODYIN
THEFILMHERBYSPIKEJONZE

Abstract

InthispaperwewilltrytoconsidertheproblemofBodyandPersonality
inthescifiromanticdramaHerbyAmericandirectorSpikeJonzein
the light ofChristian anthropology andTheologyofPersonality.We
understand Jonze’s art work as a case study related to the specific
consequences of certain phenomena of postmodern society, such as
alienation,lonelinessoremotionalinstability.Inhisfilm,thedirector
andscreenwriterpresentsincreasinglytopicalissuesofourcivilization,
butalsoindividualconnectionwithhightechnologiesinvariousaspects
oflifei.e.delicaterelationshipsbetweenmanandselfconsciousforms
ofArtificialIntelligence.Bybasingthefilmstorylineontherelationship
betweenthesetwoentitiesortwobeings,Jonesdidnotwanttooffer
satire but to deal with the very delicate problem of personality in
general–alienation.Asaresult,thefutureworldisinhabitedbylonely
individuals,inseparablefromtheirsmartphones,whoreceiveloveand
attentionfromthevirtualworld.Inhisownaestheticway,Jonzeopened
thePandora’sBoxofpossibleoutcomesoflifewithmachines,which
hasbeguninourowntimeline.Therefore,wecannotunambiguously

determinewhetherHerisafilmdystopiaorafilmutopia.

Keywords:artificialintelligence,man,body,personality,love,being,
identity


