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Кон ти ну и ра ни про цес тран сфор ма ци је узро ко ван не у мит
ним деј ством стре ле вре ме на и број ним фак то ри ма про ме не, 
ме ђу ко ји ма је и деј ство људ ских ак тив но сти у ци љу при ла
го ђа ва ња око ли не соп стве ним по тре ба ма, ути че на све сег
мен те ствар но сти, укљу чу ју ћи и ме ди је, ко ји до жи вља ва ју 
пре о бра жај у скла ду са тим по тре ба ма, у ком про це су ути чу 
на пер цеп ци ју ствар но сти јед на ко ко ли ко су и њен од раз.1 

1 Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Пре вод у си сте му ком па ра
тив них из у ча ва ња на ци о нал не и стра не књи жев но сти и кул ту ре” (OI 
178019), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја.
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Тран сфор ма ци ја ме ди ја, ме диј ских фор ма та, про сто ра и са
др жа ја де ша ва се, чак и за људ ске пој мо ве, вр то гла вом бр зи
ном, де лом за хва љу ју ћи ин тен зив ном на прет ку тех но ло ги је, 
ко ја су штин ски об ли ку је њи хо ву ди стри бу ци ју и кон зу ма
ци ју, де лом за хва љу ју ћи ње ном ин ва зив ном деј ству, бу ду ћи 
да за хва љу ју ћи њој ме ди ји за у зи ма ју све ве ћи и зна чај ни
ји про стор у људ ској сва ко дне ви ци, уз узроч нопо сле дич ну 
по ве за ност са по тре ба ма ко је тех но ло ги ја и ме ди ји у са деј
ству ис пу ња ва ју, али исто вре ме но и кре и ра ју с на ме ром да 
их по том ис пу не у не пре кид ном про из вод нопо тро шач ком 
ци клу су ства ра ња и кон зу ми ра ња ме диј ског са др жа ја. 

Тру де ћи се да про из во де ин ду стри је кул ту ре и за ба ве учи не 
при влач ни јим и та ко од го во ре на иза зо ве мер кан ти ли за ци
је свих сег ме на та ствар но сти у ко јој тр жи шна ис пла ти вост 
дик ти ра ду жи ну по сто ја ња од ре ђе ног ме диј ског са др жа ја, 
те ле ви зиј ске се ри је из ло же не су оштром, не ми ло срд ном те
сту из др жљи во сти и про фи та бил но сти ну ме рич ки из ра же
ном про цен ти ма гле да но сти, у ре ал ном вре ме ну еми то ва ња 
и у стри минг по ну да ма „на зах тев” (енгл. ondemand), при 
че му ова дру га услу га све ви ше пре у зи ма при мат у оп ци ји 
по ну де, бу ду ћи да омо гу ћа ва кон зу ма ци ју ме диј ског са др жа
ја у вре ме, на ме сту и пу тем плат фор ме по из бо ру кон зу мен
та. С тим у ве зи, са др жај да нас уве ли ко пре ва зи ла зи окви ре 
стан дард них, кла сич них ме диј ских фор ма та и већ за ста ре ле 
ли не ар не те ле ви зи је. Док су ра ни је ме диј ски фор мат и ли не
ар ност те ле ви зи је зна чај но ути ца ли на са др жај, да нас је са
др жај тај ко ји под сти че тран сфор ма ци ју фор ма та у не ли не
ар ном те ле ви зиј ском кон тек сту, а ко ји је у ди рект ном од но су 
ме ђу за ви сно сти са про ме ном по тро шач ких на ви ка. Сло бо да 
из бо ра не ли не ар не те ле ви зи је (стри минг сер ви си, ка блов
ска оп ци ја вра ћа ња уна зад) ути че на на ви ке кон зу ме на та 
ко ји оче ку ју ве ћу при ла го дљи вост соп стве ним потреба ма, 
укљу чу ју ћи но ве оп ци је не ли не ар не ди стри бу ци је.

На ра тив не фор му ле и ком по зи циј ски мо де ли по је ди нач них 
епи зо да, као и про дук циј ске фор му ле и ме то ди ди стри бу
ци је, ка ко при ме ћу ју Ино ћен ти и Пе ска то ре, пре тр пе ли су 
зна чај ну про ме ну у од но су на оне из де ве де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, ка да су се зо не се ри ја обич но са др жа ле 22 
до 24 епи зо де у тра ја њу не знат но пре ко че тр де сет ми ну та, 
уз ве ли ко бо гат ство до га ђа ја и број на гра на ња у за пле ту2, па 

2 Тре ба на по ме ну ти да се ова кав фор мат се зо не се ри је пре вас ход но од но
си на аме рич ку про дук ци ју, док су бри тан ске се ри је углав ном има ле у 
про се ку 6 епи зо да по се зо ни, на пр. Парови (Coupling), Мерлин (Merlin), 
Црнагуја(BlackAdder).
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да нас овај фор мат ви ше ни је то ли ко по пу ла ран.3 Стри минг 
ди во ви као што су Ама зон и Нет фликс (Amazon,Netflix) до
дат но су по пу ла ри зо ва ли, чак фор ма ли зо ва ли као оп ци ју у 
по ну ди услу га, та ко зва но бин џо ва ње (енгл. bingewatching), 
гле да ње це ле се зо не се ри је у кон ти ну и те ту, ко је је ра ни је 
би ло мо гу ће ку по ви ном це ле се зо не у двд фор ма ту, или пре
у зи ма њем пу тем не ле гал них из во ра, као што су то рент и 
маг нет лин ко ви. Да нас, це ле се зо не те ле ви зиј ског са држа
ја по ста ју исто вре ме но до ступ не гле да о ци ма на ве ли ким 
стри минг сер ви си ма ко ји ну де стан дард не, али и но ве фор
ме теле ви зиј ског и те ле ви зи ји слич ног и срод ног са др жа ја.

Про ме не у фор ма ту у сми слу кван ти те та, ду жи не и пе ри о
дич но сти пра те зна чај не ва ри ја ци је у на ра тив ним фор ма ма. 
Док су ти пич не се ри је то ком прет ход не де це ни је би ле мул
ти ли не ар не, ком плек сне и раз гра на те у са др жа ју, у ско ри је 
вре ме све до ци смо све ве ће ди фу зно сти на ра тив них мо де ла, 
што се на ро чи то од но си на та ко зва ни ан то ло гиј ски фор мат, 
до не дав но сма тран за ста ре лим, а ко ји се са да вра ћа у по ну ду 
се ри ја ма као што су Америчкахорорприча(AmericanHorror 
Story), Фарго (Fargo) и Црноогледало (BlackMirror).4

Ан то ло гиј ски фор мат Црногогледала, ко јем је зна ча јан из
вор ин спи ра ци је, по са др жа ју и на ра тив ном фор ма ту, култ
на се ри ја Зонасумрака (TheTwilightZone) у сва кој епи зо ди 
до но си но ву при чу, са но вим ли ко ви ма у но вом окру же њу, 
а ком пакт не се зо не од по три епи зо де, у пр ве две се зо не, 
од но сно шест, у тре ћој и че твр тој на кон што је се ри ју пре у
зео Нет фликс, уз спе ци јал ну бо жић ну епи зо ду и филм Бан
дерснеч(Bandersnatch, 2018), гле да о цу да је сло бо ду из бо ра 
у сми слу ре до сле да и вре ме на гле да ња, бу ду ћи да су епи зо
де не за ви сне јед на од дру ге. Ипак, епи зо де те мат ски у це
ли ну по ве зу је за јед нич ка нит, а то је ути цај тех но ло ги је на 
сва ко днев ни цу и, нај че шће су мор не и пси хич ки и фи зич ки 
деструк тив не, по сле ди це ње ног ути ца ја. 

Бандерснеч је ин тер ак тив ни филм о мла дом про гра ме ру 
Сте фа ну Ба тле ру (Ste fan Bu tler), ко ји оми ље ну књи гу пи
са ну у фор ма ту ко ји омо гу ћа ва са мо стал но кре и ра ње оми
ље не аван ту ре (енгл. chooseyourownadventure) пре ра ђу је 
у ви део игру, во ђен же љом да на пра ви нај бо љу и нај про
да ва ни ју ра чу нар ску игру, ко ју ће об ја ви ти ком па ни ја у ко
јој ра ди ње гов узор, чу ве ни Ко лин Рит ман (Co lin Rit man). 
Ин тер ак тив ни фор мат гле да о ци ма ну ди из бор и ак тив но 

3 In no cen ti, V. and Pe sca to re, G. (2015) Chan ging Se ri es: Nar ra ti ve Mo dels 
and the Ro le of the Vi e wer in Con tem po rary Te le vi sion Se ri a lity, Between, 
IV (8), p. 2. 

4 Исто, стр. 34.
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уче шће нелинеар ном ди стри бу ци јом са др жа ја, не са мо ода
би ром ка да и где ће са др жај гле да ти, не го и упра вља њем то
ком при че. Та ко, гле да лац би ра и кре и ра ток при че и пра ви 
соп стве ну вер зи ју фил ма ода би ром јед не од по ну ђе них оп
ци ја – да  ли ће Сте фан Ба тлер при хва ти ти по ну ђе ни по сао 
или не, да ли ће ку пи ти ал бум Федра гру пе Тен џе рин Дрим 
(Phaedra, Tan ge ri ne Dre am) или То ми тин Бермудскитрогу
ао (TheBermudaTriangle, To mi ta,), до те шких и мор бид них, 
мо рал но уз не ми ру ју ћих из бо ра као што су од лу ка да ли ће 
уби ти оца, да ли ће га рас ко ма да ти или за ко па ти, уз број не 
дру ге од лу ке ко је ути чу на ток при че.

Ма да углав ном сме ште не у вре мен ски нео д ре ђе ну, али уоч
љи во бли ску бу дућ ност, с из у зет ком епи зо де Бандерснеч, 
ко ја се де ша ва 1984. го ди не, епи зо де се ри је ви ше го во ре о 
са да шњо сти не го о бу дућ но сти, од но сно о про шло сти, ка да 
је Бандерснеч у пи та њу. То при ме ћу је Ска лос, ко ји се ри ју 
сма тра пре дис то пиј ском пред ста вом са да шњо сти не го бли
ске бу дућ но сти, ука зу ју ћи при том на ди ја лек ти ку про све ти
тељ ства, ко ја нас је гур ну ла у ру ке кор по ра тив них го спо да
ра, где смо по но во по ко ре ни сред ством соп стве ног осло бо
ђе ња.5 Ма да Ска лос не ар гу мен то ва но по ја шња ва на ве де ну 
тврд њу, симп то ма тич но је да до истог за кључ ка гле да лац 
мо же до ћи на кон гле да ња ве ћи не епи зо да се ри је. 

Упе ча тљив при мер је пр ва епи зо да тре ће се зо не (Nosedive) 
о тран сфор ма ци ји дру штве них мре жа у си стем ева лу а ци је, 
што у из ве сној ме ри да нас већ при ме њу је Ки на си сте мом 
„дру штве ног кре ди та” ко ји се по ве ћа ва или сма њу је у за ви
сно сти од по на ша ња по је дин ца, с том раз ли ком што оце ну 
не ра де по је дин ци, од но сно це ло куп но дру штво, као у се ри
ји, не го ве штач ка ин те ли ген ци ја. Ка зне за пад дру штве ног 
кре ди та за сад укљу чу ју за бра ну ле те ња, сма ње ње бр зи не 
ин тер не та, оне мо гу ћен при ступ до брим шко ла ма, ус кра
ћи ва ње пра ва на нај бо ље по сло ве, не мо гућ ност бо рав ка у 
нај бо љим хо те ли ма, од у зи ма ње пса, јав ну ети ке ту ло шег 
гра ђа ни на, а ко ји по том пи та њу не мо же ни шта да ура ди, 
ни ти ико ме мо же да се жа ли, што има огро ман по тен ци јал 
за „не га тив ну спи ра лу” до га ђа ја, ко ја на во ди на по ре ђе ње са 
се ри јом Црноогледало.6, 7 Још је дан при мер је тре ћа епизода 

5 Scu los, B. W. (2017) Screen Sa vi or: How Black Mir ror Re flects the Pre sent 
Mo re than the Fu tu re, Class,RaceandCorporatePower, 5 (1), Ar tic le 4.

6 Ko bie, N. The com pli ca ted truth abo ut Chi na’s so cial cre dit system. 21 Ja nu
ary 2019, 27 Fe bru ary 2019. Wired. https://www.wi red.co .uk /ar tic le/chi na
so cialcre ditsystemex pla i ned

7 Ma, A. Chi na has star ted ran king ci ti zens with a cre epy ‘so cial cre dit’ system 
— he re’s what you can do wrong, and the em bar ras sing, de me a ning ways 
they can pu nish you. 29 Oc to ber 2018, 27 Fe bru ary 2019. BusinessInsider.
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тре ће се зо не (ShutUpandDance) о ти неј џе ру ко јег ха ке ри 
при мо ра ва ју на зло чин прет њом да ће об ја ви ти сни мак ње
го вог ужи ва ња у пе до фи лиј ском са др жа ју. Ха ке ри већ уве
ли ко ко ри сте пред но сти, тач ни је сла бо сти тех но ло ги је за 
кра ђу осе тљи вих по да та ка и кон тро лу ка ме ра на ра чу на ри
ма, због че га ве ли ки број љу ди ле пи тра ке пре ко со чи ва ка
ме ре и ко ри сти софт ве ре за за шти ту по да та ка. 

Пре ле пље но со чи во, ко је оне мо гу ћа ва по глед у ствар ност са 
„ове” стра не екра на пу тем тех но ло ги је, али и из тех но ло
ги је, ре ак ци ја је на са да шње окол но сти ко ја се мо же до ве
сти у ве зу са из вор ним ки бер пан ков ским оства ре њи ма и ре
флек ту ју ћим на о ча ри ма, јед ним од нај пре по зна тљи ви јих и 
нај у пе ча тљи ви јих еле ме на та ки бер пан ков ске ико но гра фи је, 
сим бол ра чу нар ског екра на, или „то тем по кре та” ка ко га је 
на звао Стер линг у пред го во ру култ не ан то ло ги је ки бер пан
ка на зва не по њи ма (Mirrorshades). Ка ко Стер линг при ме ћу
је, на о ча ре скри ва ју очи оно га ко их но си, ње го во лу ди ло и 
по тен ци јал ну прет њу.8 

Као што се у на о ча ри ма огле да око ли на, та ко је ки бер панк 
био од раз та да шње ствар но сти у огле да лу бу дућ но сти. Ре
флек ту ју ће на о ча ре би ле су сим бол ра чу нар ског дис пле ја, а 
њи хо ва по вр ши на упо зо ра ва ла је да онај ко их но си су штин
ски при па да дру гој ствар но сти, све ту иза екра на, ком пју тер
ски ге не ри са ним пеј за жи ма вир ту ал ног про сто ра из ван гра
ни ца фи зич ког света. Онај ко но си та кве на о ча ре зна ка ко 
из гле да свет ин фор ма ци о ног не про сто ра и ствар ност по сма
тра из вир ту ал не пер спек ти ве ки бер про сто ра, а не из пер
спек ти ве (свог) ор ган ског те ла. Но, ре флек ту ју ћа по врши на 
укљу че ног екра на, ико нич но по и сто ве ће на са сли ком не ба 
у Гиб со но вом Неуроманту ко је је „бо је те ле ви зиј ског екра
на, укљу че ног на пра зан ка нал”9, по ста ла је цр на по вр ши
на. Црноогледало је сим бол ис кљу че ног екра на ра чу на ра, 
лап то па, те ле ви зо ра и те ле фо на у ко јем се по сма трач мо же 
ви де ти, и ко јег не ко мо же по сма тра ти и слу ша ти пу тем ка
ме ре и ми кро фо на ових уре ђа ја чак и ка да су они ис кљу че
ни. Тех но ло шки на пре дак ви ше ни је мо гу ће ис кљу чи ти при
ти ском на дуг ме, на шта је Стер линг упо зо рио још дав них 
осам де се тих го ди на два де се тог ве ка ка да је кон ста то вао да 
је тех но ло шка кул ту ра из ма кла кон тро ли, да је тех но ло шки 
на пре дак то ли ко ра ди ка лан, уз не ми ру јућ и ре во лу ци о на ран 
да се ви ше не мо же об у зда ти и да је техноло ги ја у кул ту ри 

https://www.bu si nes sin si der.co m/chi naso cialcre ditsystempu nis hments
an dre wardsex pla i ned20184

8 Ster ling, B. (1988) Pre fa ce, in: Mirrorshades, New York: Ace Bo oks, p. XI
9 Gib son, V. (2008) Neuromant, prev. Alek san dar Mar ko vić, Be o grad: IPS  

Me dia, str. 7.
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ин ва зив на и све при сут на, при че му тра ди ци о нал не струк ту
ре мо ћи и ин сти ту ци је гу бе кон тро лу над тем пом про ме на.10

Раз би ја ње илу зи је тех но ло шког на прет ка за по че то но вим 
та ла сом у на уч но фан та стич ној књи жев но сти ше зде се тих 
го ди на кул ми ни ра осам де се тих го ди на про шлог ве ка фу зи
јом на уч не фан та сти ке и пост мо дер ни зма и њи хо вом оп се
си јом ен тро пи јом, дру штве ном ре пре си јом и иде јом да се 
ствар ност и њен до жи вљај мо же кре и ра ти и кон тро ли са ти. 
Од го вор на та кво су мор но ста ње ки бер панк је на сто јао да 
по ну ди об је ди ња ва њем дис то пиј ског ме га ло по ли са не пре
глед не ур ба не про стир ке, на пред не тех но ло ги је, вир ту ал не 
ствар но сти, тр жи шне еко но ми је, ути ца ја ме ди ја, ен тро пи је 
и, по врх све га, зна ча ја, вред но сти и по тен ци јал не опа сно сти 
ин фор ма ци је као кључ ног из во ра мо ћи.

За раз ли ку од дру гих епи зо да се ри је Црно огледало, Бан
дерснеч гле да о це вра ћа у про шлост, у 1984. го ди ну, сим бо
лич но ода бра ну ка ко због ор ве лов ског кон тек ста кон тро ле и 
над зо ра, та ко и због ки бер пан ков ског ми љеа уте ме ље ног у 
ви део игра ма, ис тра жи ва њу ки бер про сто ра и бри са њу гра
ни ца из ме ђу ком пју тер ски ге не ри са не и објек тив не ствар
но сти. Ла ри Ме ка фе ри је при ме тио да су ки бер пан ке ри 
ве ро ват но пр ва ге не ра ци ја умет ни ка ко ји ма са вре ме не тех
но ло ги је, ме ђу ко ји ма су са те лит ске ан те не, ви део и ау дио 
пле је ри, ви де о ре кор де ри, ра чу на ри и ви део игре, ди ги тал ни 
са то ви и МТВ кул ту ра већ биле део сва ко дне ви це, а не ег
зо тич не по ја ве.11 Иа ко су не ке од на ве де них тех но ло ги ја да
нас уве ли ко пре ва зи ђе не, или су то ли ко на пре до ва ле да су у 
од но су на осам де се те го ди не из ме ње не до не пре по зна тљи
во сти, не спор но је да су осам де се те из не дри ле ге не ра ци ју 
пи са ца ко ји су, ка ко Ме ка фе ри на во ди, као ти неј џе ри чи та ли 
Пин чо на, Ба лар да и Ба ро у за (Pynchon, Bal lard, Bur ro ughs), и 
ко ји су од ра сли окру же ни тех но ло ги јом, по пу лар ном кул ту
ром, вред но сти ма и ико но гра фи јом кон тра кул ту ре по ве за не 
с нар ко ти ци ма, пан ком, ро ком, ви део игра ма, стри по ви ма и 
фил мо ви ма Џор џа Ро ме ра, Деј ви да Кро нен бе р га и Ри дли
ја Ско та (Ge or ge Ro me ro, Da vid Cro nen berg, Ri dley Scott).12 
Ви ли јам Гиб сон (Wil li am Gib son), је дан од ро до на чел ни ка 
ки бер пан ка, ско вао је тер мин „ки бер про стор” ин спи ри сан 
игра о ни ца ма и де цом ко ја се за вре ме игра ња по на ша ју као 
да ве ру ју у ствар ност про сто ра ко ји ви део игра про јек тује. 
Гибсон наводи да је свако кога је познавао, а ко је имао посла 

10 Ster ling, B. нав. де ло, стр. XII
11 McCaff ery, L. ed. (1991) StormingtheRealityStudio:ACasebookofCyber
punkandPostmodernScience, Dur ham: Du ke Uni ver sity Press, p. 12.

12 Исто.
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с рачунарима, веровао да иза екрана постоји невидљив, али 
стваран простор.13

Уз вра ће ним по гле дом из цр ног огле да ла екра на и со чи ва 
ка ме ре, тај про стор по ве зу је са да већ дав ну 1984. го ди ну, 
обе ле же ну игра ма и елек трон ском му зи ком, са ак ту ел ним 
тре нут ком. Бандерснеч, на зван по фик ци о нал ном ство ре њу 
не по зна тог из гле да из пе сме „Лов на Снар ка” и дру гог де ла 
ро ма на о Али си Лу и са Ке ро ла, им пли ци ра да је ме сто ње го
вог по ре кла са „дру ге стра не огле да ла”. Епи зо да, по ре чи
ма твор ца се ри је Чар ли ја Бру ке ра (Char lie Bro o ker), са др жи 
аспект ци клич ног по на вља ња по узо ру на филм Данмрмо
та(GroundhogDay, 1993).14 Исто вре ме но, по на вља ње асо
ци ра на ви део игру, кључ ни мо тив Бандерснеча, јер на кон 
не у спе шно са вла да ног иза зо ва про та го ни сту вра ћа на по че
так да по ку ша по но во. Уз то, епи зо да је омаж ства ра ла штву 
Фи ли па К. Ди ка, на ро чи то ро ма ну Убик чи ја се на слов ни
ца по ја вљу је као по стер у ка дру и ожи вља ва пред очи ма 
Сте фа на Ба тле ра под деј ством нар ко ти ка. У Убику мр тви 
ко му ни ци ра ју са жи ви ма, по тен ци јал но са дру гим мр тви
ма, вре ме те че ре тро град но и вра ћа про та го ни сте и чи та о
це ви ше де це ни ја уна зад, док тех но ло ги ја бри ше гра ни це 
из ме ђу па ра лел них ствар но сти, оста вља ју ћи про та го ни сте 
и чи та о це јед на ко у ди ле ми, не моћ не да ја сно раз гра ни че 
кон струисано и ре ал но.

Убик упли ће ви ше па ра лел них ствар но сти, а крај ро ма на не 
до но си раз ре ше ње јер Глен Ран си тер (Glen Run ci ter) от кри
ва у свом џе пу нов чић с ли ком Џоа Чи па (Joe Chip). Џоу је 
ра ни је нов чић с ли ком Ран си те ра био знак да је Ран си тер тај 
ко ји је жив. Ме ђу тим, нов чић са Џо о вим ли ком ту вер зи ју 
ствар но сти до во ди у пи та ње, а за кљу чак да је Ран си тер жив 
и да на раз ли чи те на чи не по ку ша ва да до пре до Џоа и оста
лих из све та по лу жи вих по ни штен је, што чи та о ца при мо
ра ва да пре и спи та вер зи је ствар но сти ро ма на и из ве де но ве 
за кључ ке. На сли чан на чин, Бандерснеч са др жи ви ше вер
зи ја при че, од но сно ви ше вер зи ја ствар но сти, ко је при мо
ра ва ју гле да о ца не са мо да (ин тер)ак тив но уче ству је у њи
хо вом то ку на екра ну ода би ром јед не од по ну ђе них оп ци ја 
ви ше пу та то ком тра ја ња фил ма, не го и да се по тен ци јал но 

13 McCaffery, L. (1990) Across the Wounded Galaxies: Interviews with
Contemporary American Science Fiction Writers, Urbana, Chicago: 
University of Illinois Press, p. 138.

14 Stre it feld, D. Black Mir ror: Ban ders natch is an ex pe ri ment on us – Net flix 
ex pla in why in ter ac ti ve epi so de is the grim mest yet. 28 De cem ber 2018, 27 
Fe bru ary 2019, TheIndependent. https://www.in de pen dent.co .uk /artsen ter
ta in ment/tv /fe a tu res/blackmir rorban ders natchnet flixin ter ac ti vechar lie
bro o kerin ter vi ewa8701626.html
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вра ти уна зад и на чи ни но ве из бо ре, но вим вер зи ја ма ствар
но сти, те та ко из ве де но ве за кључ ке о њи ма. По пут Убика, 
Бандерснач не ма јед ну ко нач ну вер зи ју при че, не го су све 
оне јед на ко ствар не, он то ло шки, али и тех но ло шки, ак ту
а ли зо ва не као рав но прав не, а до њих се до ла зи по нов ним 
ишчитавањем, ка да је ро ман у пи та њу, од но сно по нов ним 
учитавањем епи зо де се ри је у елек трон ски уре ђај. 

Уз па ра лел не ствар но сти, на фил ди ков ски ква ли тет фик ци о
нал ног све та Бандерснеча ука зу је иде ја кон тро ле, ко ја у ње
го вом фор ма ту и са др жа ју ег зи сти ра дво ја ко. Пр во, на кон 
кон зу ма ци је дро ге (ко ју Сте фан мо ра да узме јер уко ли ко 
гле да лац не ода бе ре оп ци ју да ће је узе ти, ње гов са го вор
ник и про гра мер ски узор Ко лин Рит ман ста ви ће му је у пи
ће) Сте фан гле да по стер са на слов ни цом Убика, на кон че га 
му Ко лин об ја шња ва да по сто је па ра лел не ствар но сти ко је 
су кон тро ли са не, као и суд би не оних у њи ма, те да ни ко не 
мо же да пој ми у ко јој ме ри вла да све кон тро ли ше, укљу чу
ју ћи ум. Ко лин пред Сте фа на по ста вља из бор – да је дан од 
њих дво ји це ско чи са бал ко на јер ис ход је сва ка ко не би тан –  
бу ду ћи да по сто је у дру гим ствар но сти ма скок не ће ни шта 
зна чај но про ме ни ти. Дру ги аспект кон тро ле је сте уло га гле
да о ца, ко ји би ра ко ји од њих дво ји це ће ско чи ти, при че
му Ко ли нов скок на ста вља при чу, док је Сте фа нов на гло 
заврша ва, као и игру ко ју је пра вио. 

Ин тер ак тив ни фор мат фил ма од раз је кон тро ле то ка ви део 
игре, ко ју Сте фан кре и ра, али и Ко ли но ве кон ста та ци је да 
смо сви ми кон тро ли са ни и да са мо жи ви мо у илу зи ји да 
смо сло бод ни. Зва нич но, Нет фликс на во ди да по сто ји пет 
кра је ва, али сва ки има не ко ли ко ва ри јан ти, а на пи та ње ко
ли ко кра је ва по сто ји, кре а тор се ри је Чар ли Бру кер је од го
во рио да су то „сви они“, да ни су за и ста се ли и пре бро ја
ли их, као и да су он и чла но ви ти ма укљу че ни у кре и ра ње 
Бандерснеча не сла жу по пи та њу њи хо вог бро ја.15, 16

Кон текст кон тро ле ин тен зи ви ра кре и ра ње соп стве ног то
ка при че, ко је је са мо илу зи ја јер гле да лац ни је истин ски 
кре а тор са др жа ја. Све вер зи је при че већ по сто је, уна пред 
кре и ра не, а гле да лац из бо ри ма са мо до ла зи до јед не од по
сто је ћих оп ци ја, чи ји је број ко на чан. Гле да о чев ода бир не 

15 Stra u se, J. ‘Black Mir ror’: All the ‘Ban ders natch’ En dings and How to Re
ach Them. 29 De cem ber 2018, 27 Fe bru ary 2019. TheHollywoodReporter. 
https://www.hollywo o dre por ter.co m /li vefeed/blackmir rorban ders natch
how re achen dings1171988

16 Stra u se, J. ‘Black Mir ror’ Bos ses Un pack the Mul ti ple ‘Ban ders natch’ En
dings. 30 De cem ber 2018, 27 Fe bru ary 2019. The Hollywood Reporter. 
https://www.hollywo o dre por ter.co m /li vefeed/blackmir rorban ders natch
en dingsex pla i ned1171556



98

МЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ

ге не ри ше нов са др жај не го са мо во ди уна пред уцр та ним 
ста за ма, што зна чи да гле да лац мисли да кон тро ли ше ток, 
као што Сте фан ми сли да мо же кон тро ли са ти ис ход по нов
ним про ла ском кроз про цес кре и ра ња ви део игре на дру
га чи ји на чин, док пра ву кон тро лу у ства ри има ју кре а то ри 
Бандерснеча. Кре и ра ње ин тер ак тив ног фор ма та гле да о цу 
ну ди илу зи ју сло бод ног из бо ра, док у су шти ни за циљ има 
про да ју јед ног те истог про из во да ви ше пу та, и/или ње го ву 
ду жу кон зу ма ци ју. Нео д ре ђе но тра ја ње при че, од 90 ми ну та 
до 2 и по са та, у за ви сно сти од ода бра них оп ци ја, ма ски ра 
ви ше стру ку и про ду же ну кон зу ма ци ју то ком ис тра жи ва ња 
по сто је ћих оп ци ја и вер зи ја при че. 

Ко мо ди фи ка ци ја ствар но сти осо бе ност је фил ди ков ског 
мул ти вер зу ма, а ње на све при сут ност не из бе жна је после
дица све оп ште кон тро ле, ко ја је ујед но при мар ни циљ.

Сре да, у цен тру Лос Ан ђе ле са, кварт Ве ствуд. Ис пред, је
дан од оних џи нов ских тр го вач ких цен та ра окру же них зи
дом од ко га се од би јаш као гу ме на лоп та – осим ако имаш 
кре дит ну кар ти цу при се би и про ђеш кроз елек трон ска 
вра та.17

Шо пинг цен тар у Ди ко вом Тамном скенирању се лек тив но 
при ма по тро ша че јер уни фор ми са ни и на о ру жа ни стра жа ри 
на ула зу кон тро ли шу и пре гле да ју све по се ти о це, а ула зни ца 
је по тро шач ки по тен ци јал ма те ри ја ли зо ван у кре дит ној кар
ти ци. Овај тр жни цен тар од раз је Бо дри ја ро вог су пер мар
ке та, сим бо ла по тро шач ког дру штва, мо де ла дру штве них 
од но са за сно ва них на по тро шњи, у ко ји ма ствар ност по ста
је са мо си му ла ци ја. Бандерснеч је про из вод ко ји је мо гу ће 
кон зу ми ра ти уко ли ко је гле да лац прет пла ћен на Нет фликс, 
па кре дит на кар ти ца и ов де по ста је нео п ход на ула зни ца, а 
ствар но сти ко је филм са др жи са мо су си му ла ци ја сло бод ног 
из бо ра. Пра ва тр жи шна вред ност фил ма је сте не мо гућ ност 
пи ра те ри са ња у ори ги нал ном фор ма ту, или бар не спрем
ност пи ра та да се упу сте у та кав по ду хват, бу ду ћи да би 
ње го ва вер на ре кон струк ци ја са свим оп ци ја ма из бо ра зах
те ва ла огро ман, вре мен ски из у зет но зах те ван, а не ис пла тив 
труд, не са мо у ко мер ци јал ном сми слу, не го и на ни воу лич
не са тис фак ци је под ви гом ста вља ња екс клу зив ног са др жа ја 
на рас по ла га ње сви ма у ин тер нет сфе ри.

Ма сов на про из вод ња је сте вид си му ла ци је чи ји ре зул тат 
су иден тич не ре пли ке без ори ги на ла, про из во ди ка пи та ли
стич ког кор по ра тив ног си сте ма оте ло тво ре ни у брен до ви ма. 
Фор мат Бандерснеча ни је при мер ма сов не про дук ци је (бар 

17 Dik, F. K. (2008) Tamnoskeniranje, Be o grad: Al go ri tam, str. 13.
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још увек ни је за жи вео као та кав), али је сте при мер ви ше
стру ког кон зу ми ра ња јед ног те истог про из во да. Про из во ди 
бес крај не ре пли ка ци је функ ци о ни шу као он то ло шки ре пли
ка то ри, при че му њи хо вим умно жа ва њем ау тен тич на ствар
ност не ста је у си му ла ци ји. 

У Ју жној Ка ли фор ни ји ио на ко не ма ве зе ку да идеш; увек 
се по ја вљу је исти ки оск Мек до налдбур ге ра, на сва ком 
ме сту, као кру жна тра ка ко ја про ла зи крај те бе док се 
ти пре тва раш да не куд идеш. А кад ко нач но оглад ниш и 
свра тиш у рад њу Мек до налдбур ге ра и ку пиш Мек до нал
дов хам бур гер, то је исти онај ко ји су ти про да ли прет
ход ног да на, и дан пре то га, и та ко да ље, уна зад све до 
вре ме на пре твог ро ђе ња […].

Они су до сад, пре ма вла сти том нат пи су, про да ли је дан те 
исти ори ги нал ни бур гер пе де сет ми ли јар ди пу та. Пи тао 
се да ли су га про да ли ис тој осо би. Жи вот у Ана хај му, 
у Ка ли фор ни ји, био је ре кла ма за се бе, уне до глед ре при
зира на.18

Бандерснеч је бес крај но ре пли ко ва ни хам бур гер, ре при зи
ра на ствар ност, је дан те исти про из вод ко ји гле да лац из но ва 
кон зу ми ра, с том раз ли ком што му га Нет фликс про да је за
ло гај по за ло гај, чи ме кре и ра илу зи ју из бо ра и кон зу ми ра ња 
ви ше раз ли чи тих про из во да. Илу зи ја из бо ра ма ски ра си му
ла ци ју ствар но сти ко ја скри ва чи ње ни цу да кон зу мент не ма 
пра ву кон тро лу, да про из вод ко ји кон зу ми ра ни је ау тен ти чан 
и да ствар ност у ко јој жи ви кон тро ли шу моћ не кор по ра ци је, 
ко је има ју моћ да кре и ра ју чи та ве ствар но сти и про да ју их 
кон зу мен ти ма. Сце на ка да Сте фа ну на екран ра чу на ра стиг
не по ру ка да га кон тро ли ше не ко ко гле да Нет фликс тре ба ло 
би да бу де отре жњу ју ћи тре ну так, али при ли ка је про пу ште
на јер он не раз у ме по ру ку ко ју чи та – као кон зу мент и део 
си сте ма кон тро ле, оне не мо же да пој ми на чин на ко ји је 
кон тро ли сан.

Ова ква илу зи ја сло бо де из бо ра је по пут бо дри ја ров ског и 
ди ков ског Ди зни лен да, са вр ше не ре пли ке без ори ги на ла; он 
је илу зи ја, фан та зам, „са вр шен мо дел свих вр ста ис пре пле
та них си му ла кру ма”, ко ји у то ме ни је је дин ствен19, а ње гов 
„ста тус фан та стич ног, ин фан тил ног све та пре вас ход но слу
жи да на гна по се ти о це да ве ру ју да жи ве у ствар ном све ту и 

18 Исто, стр. 35.
19 Bo dri jar, Ž. (1991) Simulakrumiisimulacije, No vi Sad: Sve to vi, str. 15.
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да је све оста ло ствар но, чи ме се са кри ва да је у ства ри све 
из ван ње га си му ла ци ја”.20

Кон структ, као си му ла ци ја ствар ног, у ди рект ној је ве зи са 
ко р по ра тив ним и др жав ним апа ра ти ма, ко ји сво је ци ље ве 
оства ру ју кон тро лом, ма ни пу ла ци јом и кре и ра њем при ви
да. Дик је ан дро и да и ан дро и ди за ци ју сма трао ефи ка сним 
сред ством кон тро ле јер зах те ва ју по кор ност и, по врх све га, 
предвидивост.21 Сте фан се по ко ра ва же љи гле да о ца, ње го ви 
из бо ри су огра ни че ни и пред ви ди ви и, као та кав, он је са вр
шен при мер кон тро ли са ног по је дин ца без соп стве не во ље, 
ко ји чак и ка да ми сли да је не што ствар ње го вог из бо ра, у 
ства ри са мо ра ди оно што не ко дру ги од ње га оче ку је. А све 
оп ци је из бо ра уна пред су већ кре и ра не, сви пу те ви ис цр та
ни, сви мо гу ћи кра је ви де фи ни са ни. 

Дик је по и ма ње ствар но сти као илу зи је пре сли као у сво
ја де ла и ви ше пу та је ис ти цао ве зу из ме ђу њих и до га ђа ја 
из свог жи во та, а не мо гућ ност да се са си гур но шћу утвр ди 
шта се за и ста до го ди ло, шта је ствар ност, а шта лаж, по ста
је основ на нит ко ја се про те же чи та вим ње го вим жи во том 
и по ве зу је цео ства ра лач ки опус. Ствар но сти, објек тив не и 
фик ци о нал не, мрач на су ме ста за жи вот, у ко ји ма ме ди ји, 
вла де, ве ли ке кор по ра ци је, ре ли гиј ске и по ли тич ке гру па ци
је со фи сти ци ра ним елек трон ским и пси хо ак тив ним ме ха ни
зми ма про из во де ла жне ствар но сти, или псе у до ствар но сти, 
ка ко их на зи ва у есе ју „Ка ко на пра ви ти уни вер зум, а да се 
не рас пад не на кон два да на”. Дик ни је имао по ве ре ња у њи
хо ве мо ти ве јер има ју ве ли ку моћ – моћ да ство ре це ло куп
не уни вер зу ме, уни вер зу ма.22 У та квом уни вер зу му, Сте фан 
је фил ди ков ски ан дро ид, не вер на ма шин ска ре про дук ци ја 
људ ског из гле да и по на ша ња, не го кон тро ли сан и пред ви див 
по је ди нац, ко ји је у за блу ди да има сло бо ду из бо ра.

При хва та њу тех но ло ги је, а на ро чи то ра чу на ра као вр хун ца 
ње не пер со нал не и пер со на ли зо ва не упо тре бе, ко ји да нас 
све ви ше за ме њу је те ле ви зор, од но сно с ко јим па мет ни те
ле ви зор де ли све ви ше функ ци о нал но сти, нај ви ше до при но
си, с јед не стра не, из пер спек ти ве по је дин ца, по тре ба за ко
му ни ка ци јом, а с дру ге стра не, из пер спек ти ве ен ти те та ко ји 

20 Ja ko vlje vić, M. (2015) Alternativne stvarnosti Filipa K. Dika, Ko sov ska  
Mi tro vi ca, Be o grad: Fi lo zof ski fa kul tet, Ma kart, str. 180.

21 Dick. P. K. The An droid and the Hu man, in:TheShiftingRealitiesofPhilip
K.Dick:SelectedLiteraryandPhilosophicalWritings, ed. Su tin, L. (1995), 
New York: Vin ta ge/Ran dom Ho u se, p. 191.

22 Dick. P. K. How to Bu ild a Uni ver se That Do esn’t Fall Apart Two Days La
ter, in:TheShiftingRealitiesofPhilipK.Dick:SelectedLiteraryandPhilo
sophicalWritings, ed.  Su tin, L. (1995), New York: Vin ta ge/Ran dom Ho u se,  
p. 262.
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те же кон тро ли по је дин ца, фу зи ја по тре бе за упра вља њем 
ин фор ма ци јом с по тен ци ја ли ма тех но ло ги ја ко му ни ка ци је, 
из че га се раз вио ин тер нет, ко ји је ки бер панк на ја вио де це
ни ју пре ње го ве ко мер ци јал не упо тре бе. Од де ве де се тих го
ди на два де се тог ве ка, вре ме на ње го ве екс пан зи је, до да нас, 
ка да је ин тер нет не из о став ни део сва ко дне ви це, дис то пиј ске 
ви зи је пост мо дер не фан та сти ке и на уч не фан та сти ке пи са не 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на и ки бер пан ков ске про
роч ке ви зи је вир ту ал но сти из осам де се тих го ди на иза шле су 
из окви ра фик ци о нал них ствар но сти књи жев них де ла и сво
је оства ре ње про на шле у ме диј ским про сто ри ма ин тер ак
тив не, не ли не ар не те ле ви зи је, чи је су број не оп ци је из бо ра 
кре и ра не с ци љем да про дру у објек тив ну ствар ност гле да
о ца и про да ју му про из вод, чак ви ше пу та уко ли ко је то мо
гу ће, под ма ском ва ри ја ци је са др жа ја и мо гућ но сти ин тер
ак тив ног при ла го ђа ва ња соп стве ним по тре ба ма, креирањем 
„соп стве не” аван ту ре по „соп стве ном” на хо ђе њу.

Ка ко Меј ро виц при ме ћу је, бр зо при хва та ње те ле ви зи је до
каз је да Аме ри кан ци по ста ју фа сци ни ра ни, чак ови сни о 
по сма тра њу дру гих љу ди. На при ме ру фил ма Добродошли,
господине Ченс (Being There, 1979), Меј ро виц об ја шња ва 
да ова при ча пре но си по ру ке о те ле ви зи ји ко ја као ме ди јум 
кре и ра илу зи ју ис ку ства и зна ња, због ко је жр тву је мо пре ви
ше вре ме на са пра вим љу ди ма за рад вре ме на пред екра ном, 
а као ре зул тат то га до во ди се у пи та ње све што има лич ну и 
дру штве ну вред ност.23

Ин тер ак тив на те ле ви зи ја у из ве сном сми слу гле да о ца вра
ћа у вре ме при по ве да ча са др жа ја, ка да је слу ша лац мо гао 
при по ве да ча да за у ста ви, по ста ви му пи та ње, ка да је при
по ве дач мо гао пу бли ци да по ну ди из бор у окви ру уна пред 
де фи ни са не при че. Ипак, при ча је би ла и оста ла прет ход но 
ис при ча на у уму при по ве да ча, ко ји зна ка ко ће се она за вр
ши ти. Нет фликс и Бру кер су кре и ра ли те ле ви зиј ски са др жај 
ко ји па ри ра „на ра тив ној ком плек сно сти” ка ко је де фи ни ше 
Ми тел, а ко ја ну ди низ кре а тив них оп ци ја и мо гућ но сти за 
ре ак ци ју пу бли ке, укљу чу ју ћи он лајн уче шће пу тем бло го
ва, ви део ига ра и сај то ва ко ји оку пља ју обо жа ва о це. На сло
ви као што су Матрикс (TheMatrix, 1999), Мементо (Me
mento, 2000), Вечнисјајбеспрекорногума (EternalSunshine
oftheSpotlessMind, 2004) и Почетак (Inception, 2010) пре у
зе ли су есте ти ку ви део ига ра и омо гу ћи ли гле да о ци ма да се 
по и гра ју, за јед но са кре а то ри ма. Ми тел на ра тив ну ком плек
сност де фи ни ше као ре де фи ни са ње епи зод не фор ме под 

23 Meyro witz, J. (2009) We Li ked to Watch: Te le vi sion as Pro ge ni tor of the 
Sur ve il lan ce So ci ety, TheAnnalsoftheAmericanAcademyofPoliticaland
SocialScience, 625, рp. 3334.
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ути ца јем се риј ске на ра ци је – не ну жно као спој епи зод не 
и се риј ске фор ме не го у сми слу по ме ра ња фо ку са, уз од ба
ци ва ње по тре бе за при во ђе њем кра ју рад ње у сва кој епи зо
ди што је ти пич но за кон вен ци о нал ну епи зод ну фор му, при 
че му на ра тив но ком плек сни са др жа ји иза зи ва ју при вре ме ну 
дез о ри јен ти са ност и збу ње ност, што гле да о ци ма омо гу ћа ва 
да раз ви ја ју спо соб но сти раз у ме ва ња ду го трај ним гле да њем 
са др жа ја или већ по ме ну тим ак тив ним уче шћем, што их на 
кра ју пре тва ра у „на ра то ло ге ама те ре”.24 Бандерснеч сам по 
се би ни је при мер на ра тив не ком плек сно сти о ко јој го во ри 
Ми тел, али јој је бли зак за хва љу ју ћи ком плек сној при чи и 
раз гра на тој на ра тив ној фор ми, чи је вер зи је и низ оп ци ја чи
не јед ну на ра тив ну це ли ну на лик се зо ни чи та ве јед не се рије.

Те ле ви зи ја гле да о ци ма омо гу ћа ва да по сма тра њем дру гих 
раз мо тре соп стве но ме сто и уло гу у све ту, али исто вре ме но 
кре и ра илу зи ју сли ке та квог ме ста, ко ју они не рет ко вољ но 
пер ци пи ра ју као ствар ну. Те ле ви зи ја, као и ра дио, фил мо ви 
и сни мље ни ма те ри јал, при ме ћу је Пан цар, про шли су кроз 
про цес ме та мор фо зе – од играч ке, као но вог про из во да за 
за ба ву, пре ко огле да ла, за хва љу ју ћи ка па ци те ту да ре пли
ку ју ствар ност, до умет но сти, ис ко ра ком из окви ра мо гућ
но сти пре при ча ва ња ствар но сти у под руч је пре о бли ко ва ња 
ствар но сти. Да би то ус пео, ме диј мо ра има ти ка па ци тет не 
са мо да ре пли ку је, не го и да ре ор га ни зу је и пре у ре ди ствар
ност на има ги на ти ван на чин.25 Нет фликс и Бру кер су Бан
дерснечом не сум њи во, и упе ча тљи во, ис ко ра чи ли из фа зе 
огле да ла у фа зу умет но сти за др жа ва ју ћи осо бе но сти игре, 
јер ин тер ак тив ност омо гу ћа ва пре у ре ђи ва ње ствар но сти, 
ма кар фик ци о нал не, на на чин ко ји бу ди и про во ци ра ма шту, 
али је и об ма њу је да ак тив но уче ству је у ње ном кре и ра њу. 

Из ра зом „до ме сти ка ци ја тех но ло ги је”, Пан цар ука зу је на 
слич но сти из ме ђу на чи на на ко ји тех но ло ги ја по ста је део 
сва ко дне ви це и на чи на на ко ји су жи во ти ње и усе ви до ме
сти ко ва ни.26 Ки бер панк је ре кон фи гу ри сао књи жев не еле
мен те прет ход них епо ха у но вом кон тек сту и сво јом ино ва
тив но шћу иза шао је из окви ра књи жев но сти, фил ма и му зи
ке, про на шав ши ме сто у сва ко дне ви ци са вре ме ног ур ба ног 
по тро шач ког дру штва.27 У Бандерснечовом од је ку осам де се
тих го ди на за др жа на је ње го ва су штин ска не у трал ност ка да 

24 Mit tell, J. (2006) Nar ra ti ve Com ple xity in Con tem po rary Ame ri can Te le vi
sion, TheVelvetLightTrap, р. 58.

25 Pant zar, M. (1997) Do me sti ca tion od Everyday Li fe Tec hno logy: Dyna mic 
Vi ews on the So cial Hi sto ri es of Ar ti facts, TheMITPress,3, p. 53.

26 Исто, стр. 54.
27 Ja ko vlje vić, M. (2013) Ki ber pank Vi li ja ma Gib so na: od si mu la ci je do stvar

no sti, ZbornikradovaFilozofskogfakultetauPrištini, br. 43 (1), str. 224.
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је у пи та њу сам од нос из ме ђу чо ве ка и тех но ло ги је јер су 
они са мо ин стру мен ти, по тро шач ке ка те го ри је, док је пра ви 
фо кус на ин фор ма ци ји – од но сно ње ном по се до ва њу, упо
тре би и кон тро ли, или пак доместиковању. Ки бер панк је ис
тра жи вао раз ли чи те вр сте од но са из ме ђу тех но ло ги је и те ла 
и њи хо ве ути ца је на сва ко днев ни жи вот, а ко ји ни су увек 
ја сно раз гра ни че ни од фан та стич ног, с чим се сла же Гиб сон, 
ко ји у фил му Непостојемапезаоветериторије ка же да је 
„чи ње ни ца да је ствар ност чуд ни ја од фик ци је та ко ја нас 
др жи на ву че но ус хи ће ним на ре дов ној, чак екс по нен ци јал
ној осно ви“.28 Те ле ви зи ја и кре а то ри те ле ви зиј ског са др жа ја 
на сто је да др же гле да о це ус хи ће ним ну де ћи им ком плек сне 
са др жа је у ко ји ма мо гу да уче ству ју не по сред но и по сред но, 
у он лајн сфе ри бло го ва, ига ра, фо ру ма и, ка да је Бандерснеч 
у пи та њу, ему ла то ром Спек трум ра чу на ра из осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка по мо ћу ко јих се, ка да се учи та му зи ка 
из сце не ка да Сте фан у вок мен ста вља тра ку са за вр ше ном 
игром, до би ја QR код са сим бо лом ко ји је кре а то ра књи ге 
Бандерснеч, па и Сте фа на, ко ји по њој пра ви игру, оте рао у 
лу ди ло. Ске ни ра ње ко да гле да о ца во ди на скри ве ну стра ни
цу на из глед бес ко ри сног сај та ком па ни је Та кер софт за ко ју 
је Сте фан пра вио игру, где мо же про на ћи игре на сло вље
не по дру гим епи зо да ма се ри је (Nohzdyve,MetlHedd), као 
и стра ни цу о са мом фил му, што гле да о ца под сти че на још 
ак тив ни је при су ство и уче шће у мул ти вер зу му кре и ра них 
фик ци о нал них ствар но сти и њи хо во при хва та ње као де ла 
соп стве ног све та.

Ипак, об ли ко ва ње ин тер ак тив ног филм ског са др жа ја ни
је оди ста од раз до ме сти фи ко ва не тех но ло ги је јер (и) ка да 
се екран уга си, она на ста вља да (пре)об ли ку је нас, на ин
ва зи ван и не кон тро ли сан на чин, ка ко је Стер линг упо зо рио 
да она то чи ни. Са да шњи ца ни је ре зул тат из бо ра на чи ње
них са да, не го је по сле ди ца оних на чи ње них у про шло сти 
и Бандерснеч по врат ком у 1984. го ди ну на то ука зу је гле
да о цу, спрем ном да раз мо три оп ци је из бо ра ми мо оних по
ну ђе них у ин тер ак тив ном фил му, при че му је оче ки ва ни 
ре зул тат при зна ње и ко мер ци јал ни успех као при мар на мо
ти ва ци ја и ме ри ло ква ли те та, што на гла ша ва вер зи ја кра ја у 
ко јој ко мер ци јал ни не у спех и ло ша оце на во де до бан кро та 
софт вер ске ком па ни је за ко ју Сте фан пра ви игру. Иро нич но, 
вр ху нац ко мер ци јал ног аспек та це ле при че је сте чи ње ни ца 
да је пред ста вље на оп ци ја сло бод ног из бо ра још је дан ко
мер ци јал ни про из вод на ко ји не ко по ла же ау тор ска пра ва, па 
је Нет фликс ту жен због ње го ве ко мер ци јал не екс пло а та ци је 

28 Ne a le, M. (2000) NoMaps for These Territories, Do cu ra ma Films, New 
Video Gro up.
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у Бандерснечу и слич но сти са књи га ма из се ри је Изабери
сопствену авантуру (Choose YourOwnAdventure), из у зет
но по пу лар ним осам де се тих и де ве де се тих го ди на про шлог 
века.29 

Дик је искре но ве ро вао да иза број них ни воа за стра шу ју ћих 
илу зи ја по сто ји исти на, у ко јој ау тен тич но пре о вла ђу је над 
ко пи јом, људ скост не под ле же ан дро ид но сти, а сло бо да и 
ин ди ви ду ал ност по бе ђу ју кон тро лу и ре пре си ју. Та ква исти
на на зи ре се у ал тер на тив ним ствар но сти ма ње го вог ства ра
ла штва, скри ве на иза ве ло ва докоса, не до сти жна, али за ми
сли ва и оства ри ва. Бандерснеч та кав оп ти ми зам не ну ди, све 
вер зи је су јед на ко ау тен тич не, а кра ја кон тро ли не ма – она 
мо же би ти са мо ве ћа или ма ња. У вер зи ји у ко јој уби ја оца и 
рас ко ма да ње го во те ло Сте фан до би ја же ље ну нај ви шу оце
ну за игру, а пси хи ја тру по том са оп шта ва да је игру успе шно 
за вр шио јер је имао ви ше вре ме на и, што је нај зна чај ни је, 
јер је игра чи ма даомањеконтроле, што по ка зу је да је илу
зи ја из бо ра успе шни ја и при хва тљи ви ја уко ли ко кре а тор са
др жа ја по ја ча кон тро лу и кон зу мен ту ус кра ти део сло бо де. 
По пут Сте фа на, ко ји те жи вер зи ји ствар но сти у ко јој ће ње
го ва игра би ти по зи тив но оце ње на и оства ри ти ко мер ци јал
ну успех, гле да лац тра га за за до во ља ва ју ћом вер зи јом при че 
и, по пут Сте фа на, у том про це су је ви ше или ма ње успе шан. 
Ме татре ну так у при чи ка да у јед ном од кра је ва не ста је та
ко зва ни че твр ти зид, ко ји раз два ја глум ца од пу бли ке и те ле
ви зиј ске еки пе, гле да о ца би тре ба ло да под стак не да сру ши 
„зид” из ме ђу се бе и фик ци о нал не ствар но сти фил ма, иза ђе 
из окви ра сво је уло ге гле да о ца и са гле да је у кон тек сту кон
тро ли са не „игри це” ствар но сти.

За раз ли ку од се ри је Човекувисокомдворцу, ди зни фи ко ва не 
вер зи је исто и ме ног Ди ко вог ро ма на ко ју од су ство под тек
ста про из вод нопо тро шач ког си сте ма „фа бри ко ва ња у ко јем 
ин ди ви ду ал ност не ста је, ла жно за ме њу је ау тен тич но, а кон
тро ла сло бо ду”, чи ни при ме ром фил ди ков ског лажногла
жног (енгл. fakefakes)30, Бандерснеч, упр кос ко мер ци јал ном 
уте ме ље њу, или пак упра во за хва љу ју ћи ње му, од ли чан је и 
ефек тан при мер фил ди ков ског мул ти вер зу ма ствар но сти у 
ко јем по тре ба за су о ча ва њем са ве ло ви ма илу зи ја, ју на ко ва 
јед на ко ко ли ко и гле да о че ва, уво ди у про цес спо зна је, али не 
во ди ко нач ном раз ре ше њу ди ле ма.

29 Lee, B. Net flix sued over Ban ders natch’s si mi la ri ti es to Cho o se Your Own 
Adven tu re. 11 Ja nu ary 2019, 27 Fe bru ary 2019. TheGuardian.https://www.
the gu ar dian.com /tvand ra dio/2019/ja n/11/net flixblackmir rorban ders
natchcho o seyour own adven tu relaw su it

30 Ја ко вље вић, М. (2016) Фи лип К. Дик у Ама зо но вом двор цу, Култура, бр. 
150, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 171.
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BANDERSNATCH – MIRRORING THE ILLUSION OF 
FREEDOM OF CHOICE

Abstract

Bandersnatch, an episode of the science fiction anthology series Black
Mirror distributed as an interactive chooseyourownadventure film, 
raises the media content consumption to another level with its non
linear broadcast format by allowing the viewer to seemingly create 
his or her own version of the film story. Bringing with its name into 
mind an image of a turnedoff display, Black Mirror demonstrates 
the advantages and dangers of technology, radical technological 
advancement and its allpervasiveness and invasiveness in everyday 
life. Although Bandersnatch is not an adaptation of any of Philip K. 
Dick’s stories, it is a tribute to his fiction, with its interactive format and 
its content that both explicitly problematize issues of control, illusion 
of freedom and freedom of choice within a multilayered labyrinth of 

nonauthentic realities. 

Keywords:televisionseries,BlackMirror,commodification,illusion,
reality


