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ФИЛМСКЕДИСТОПИЈЕИ
ТРАНСХУМАНИЗАМ: 

КИБОРГ–ОДФИЛМСКОГ 
МИТАДОРЕАЛНОСТИ

Сажетак:Филмскауметностјеантиципираламногетрансхума
нистичкеидејекојесутекданаспосталеактуелнипредметраз
матрања.Седмауметностјеуказаланабројнеетичкедилемеи
контроверзесакојимасечовечанствосусрећеондакадасеналази
пред различитим изазовиматрансхуманизма.Уфилмским дели
маХоливудатојенајадекватнијеприказанонапримерукиборга.
Стварајућидистопијскаделапосвећенакиборзима(филмови,те
левизијскесерије,графичкеновеле)ипрофитирајућинањима,ме
дијскаиндустријакористимешавинурадозналостиистрахакоја
постојикодсавременихљудикојисусуоченисаубрзанимразвојем
технологијекојамењањиховосоцијалноокружење.Усамојсоци
јалнојреалностизахваљујућиразвојутехнологије,киборгјеодме
дијскогфеноменавременомпостаодеосадашњостиинепосредне
будућности.Живимо у времену у којем пропитујемо досадашње
дефиниције и идентитет човека под светлом новог хибридног
идентитетакиборгакаодиректногспојачовекаимашине.

Кључне речи: киборг, дистопије, трансхуманизам, седма
уметност,филм,масовнимедији.
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Увод1

Период наконДругог светског рата обележен је почетком
дуготрајног хладног рата и непрекидним тензијама изме
ђувеликихсила.Страходнуклеарногсукобаимогућности
нестанкацелогчовечанстваизазиваојенепрекидниосећај
нелагодностиианксиозности.Обичниграђаниалииинте
лектуалциразумевалисусвукомплексносттогисторијског
периода.Либералнемислиоцејесједнестранебринулаопа
сност успостављања неког тоталитарног поретка на свет
скомнивоу,докјесдругестранепостојалазебњадабина
конпланетарногсукобануклеарнихсилапреживелиљудски
родбиовраћеннанивопрвобитнељудскезаједнице.Отуда
упериодунаконДругогсветскогратанастајевеликиброј
књижевнихифилмскихдистопијаукојимасуизражениови
страхови.

Чиниседа јеУрлихБек(UlrichBeck)биоуправукада је
рекаодаживимоуризичномдруштву.2Константнаанксио
зностистраходприроднихивештачкиизазванихкатастро
фа,еколошкихакциденатаимогућихтерористичкихнапада
продужиласеинаконпадаБерлинскогзида1989.годинеи
очекиваногкрајаисторије.3Несамодасусеризиципове
ћавали,већјеинивосвестиоњимазахваљујућимасовним
медијимаиобразовномсистемурастао,такодајеосећајне
лагодностипостаохроничан.Нованелагодностукултури
јепретходнихдеценијабујалаупоредосаразвиткомтехно
логијеиразличитиммогућностимањенезлоупотребе.Про
свећенимислиоцисујасносагледавалиињендеструктивни
потенцијалиразумевалисудаонаипоредсвихпредности
представљаопасанмачсадвеоштрице.

Киборг(енг.cyborg–cybernaticorganism)окојемјеписала
ДонаХаравеј(DonnaHaraway)представљаојеметафоруи
самомрачнусликунеке,ипакнештодаљебудућности,тако
даниконијеочекиваодаћесетопитањеускоронаметнути
каодеоагендесвакодневнихразматрања.Приказкиборгау
књижевности,нафилмуиуграфичкимновеламајестепоку
шајсагледавањасутрашњице,алиипроактивнонастојање

1 Радјенастаокаорезултатистраживањахоливудскогфилмазапотребе
одбрањене(инеобјављене)докторскетезеизобластисоциологијекул
туре(25.09.2015.године,Филозофскифакултет,УниверзитетуНишу)
подназивом:Đorđević,Đ.P.(2015)Filmitržište:vidovikomercijalizacije
savremenogholivudskogfilma,doktorskadisertacija(unpublished),Filozof
skifakultet,UniverzitetuNišu,Niš.

2 Bek, U. (2001)Rizično društvo: u susret novoj moderni, Beograd: „Filip
Višnjić”.

3 Fukujama,F.(2002)Krajistorijeiposlednjičovek,Podgorica:CID;Banja
Luka:Romanov.
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дасеунапреддобијуодговоринатокакоћењеговапојава
утицатинаљудскирод.Штаћеседогодитисабићемзнаним
каоhomosapiensоногтренуткакада(иако)киборгизација
људскогродабудеомасовљена.Саразвојемтехнологијеона
лакоможебитипретворенаунекуновуврстураширенемо
де,башкаоштосуданастетоваже,пирсинзиипластична
хирургијавећсвакидашњаствар.

Каконасподсећајумедицинскирадници,савременспојчо
векаимашине(специјалнихелектронскихпротезаипома
гала) код појединих врста телесних оштећења и болести,
учиниоједаједнаврстакиборгапостаненашсавременик.4
Засадајекиборгизацијаљудиограниченасамонаонекоји
мататехнологијаспасаваилиолакшаваживот.Истовреме
но,некадајетобиослучајисакласичномхирургијомкојаје
биластварнужде,докданасестетскахирургијаистовреме
нопредстављапитањемоде(укључујућииизборжељеног
модела)иличнеодлуке,некадаихира.

Сасвимјеизвеснодазахваљујућиидеалутрансхуманизма,
окојемћебитиречиураду,данашњечовечанствоклизика
будућностиукојојћепитањекиборгизацијечовекапостати
стварвластитеодлукечакикодфизичкипотпуноздравих
људи.Проблем јеутомештоћетаодлуканекадазаправо
битиизнуђенаипредстављатирезултатпритисаканекенове
трансхуманистичкиобојенекултуре,моде,аунекимслуча
јевимамождачакипојединихтоталитарнихрежима.

Филмскедистопије

Једанод задатаканауке јеидапредвиђакакоћедруштво
изгледатиублискојбудућности.Тајпосаонијенималолак
иобичнојепраћенмногимпогрешкама,штојесасвимра
зумљиво. На основу већ постојећих тенденција научник
социологпокушавада(макардонекле)предвидисутрашњи
цу.Социологкаоистраживачианалитичаруспешносагле
даваразликуизмеђуоногаштонекасоцијалнапојавајесте
усадашњемтренуткуионогаштоонапотенцијалноможе
дапостане.Потомејеондонеклесличануметнику,такода
сењиховесоцијалнеулогепоовомпитањудонеклеукршта
ју,алиимеђусобнокориснодопуњују. Јер„уметностније
управљенасамопремаактуелнимпроблемимаистањуhic
etnunc.Визијеправеуметностиидуизасамихствари,из
вандомашајанеуметничкихвидика.Уметностнеговориса
мо о актуелном човеку, већ и о потенцијалном човеку, не
само о човеку какав јесте, већ и о томе какав бимогао и

4 Јовићевић,Д.(28.јуна2012)Концептсимбиозе,Нин,стр.56.
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какавбитребалодабудеупотоњимхуманијимсоцијалним
условима”.5

Дауметностидруштвененаукемогубитимеђусобноин
спиративнеобластирадаи стварања,можда сепонајбоље
видинапримерусоцијалнихдистопија.Социјалнедистопи
јесуувекбиленагранициизмеђусоциологијеикњижевно
сти.Управојеквалитетделакаоштосу1984ЏорџаОрвела
(GeorgeOrwell),Врли нови светОлдосаХакслија (Aldous
Huxley) иФаренхајт 451 Реја Бредберија (RayBradbury),
учинио да она често буду цитирана и у радовимамногих
релевантнихсоциолога.Безобзираштосоцијалнедистопи
јенисусоциолошкоштивоуужемсмислу,њиховпрелазни
карактерчинидамогубитиназванесоциолошкимроманом
–башкаоштопостојеипсихолошкироманиисториограф
скироман.Готовосвеутопијеидистопијеисписанесууро
манескнојформи, алиона је само „средствода сеискаже
идеја,поправилусоцијалнотеоријска”.6

Дистопија представља негативну утопију, њену супрот
ност.Каоантиутопија,онанеприказујенекоидеалнодру
штвокаоштоточинекласичнеутопије,већсликанегативно
друштвобудућности,заснованонасвеопштемтоталитари
змуиконтроли грађана.Најчешће је тодруштвои техно
лошкизнатнонапреднијеодвременакадасамауторства
расвојдистопијскироман,алитатехнологијапримарносе
употребљавакаосредствоапсолутнерепресивнеконтроле
људи.Данас такођепостоји великибројфилмскихдисто
пија које су ништа мање познате него њихови књижевни
претходници.Коднекиходњихпостојиинезнатнаизмена
у односуна класичнудистопијску књижевност.Упоједи
нимхоливудскимфилмовимаобично јеречодистопијама
којесунасталенаконнекогколапсацивилизације,билода
је онизазван III светскимратом, константним еколошким
загађењем,социјалнимнемирима,економскомкризомили
пакнекомслучајномнуклеарномилихемијскомкатастро
фом.Друштвозамишљенебудућностинаконтаквогколап
са цивилизације представља својеврсну мешавину наново
успостављеногплеменскогуређењаипреосталогоскудног
знањаокоришћењупонекогсачуваногтехнолошкогуређаја
изпрошлости.

Неморасвакипостапокалиптичнифилмистовременобити
ифилмскадистопија,алионафилмскаделакојатуфиктивну

5 Božilović, N. (2008) Umetnost, kreacija, komunikacija, Niš: Filozofski
fakultet,str.10.

6 Милосављевић,Љ.(2008)Под/стицањеслободе:нововековнамисаоо
друштву,Ниш:Филозофскифакултет,стр.337.
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заједницу будућности приказују као тоталитарно друштво
свакакото јесу.Збогактуелностиоветемемногефилмске
дистопијетокомкаснијихгодинадобијајусвојуримејк(re
make)илирибут(reboot)верзију.Упознатеамеричкефилм
скедистопијеспадају:Еквилибријум/Equilibrium(2002,Kurt
Wimmer),Игреглади/TheHungerGames(2012,GaryRoss),
Књигаспаса/TheBookofEli(2010,AlbertHughes;AllenHug
hes),Матрикс/TheMatrix (1999,Laurence/LanaWachowski;
Andrew Paul Wachowski), Гатака/Gattaca (1997, Andrew
Niccol),Робокап/RoboCop (1987,PaulVerhoeven),Сувишни
извештај/MinorityReport(2002,StevenSpielberg),Тркач/The
RunningMan (1987,PaulMichaelGlaser),СудијаДред/Jud
geDredd(1995,DannyCannon),Ембер/CityofEmber(2008,
Gil Kenan), Тотални опозив/Total Recall (2012, LenWise
man),Свештеник/Priest(2011,ScottStewart),БекствоизЛ.
А./EscapefromL.A.(1996,JohnCarpenter),Вкаовендета/V
forVendetta(2006,JamesMcTeigue),Играч/Gamer(2009,Ne
veldineTaylor),Елизијум/Elysium(2013,NeillBlomkamp).7

Дистопијски филмови обично имају знатан комерцијални
успех,алисучестоизначајнакултурнареференцанакоју
сеауторимогупозиватиусвојимрадовима.Онисууједно
просторукрштањадуштвенихнаукаисоциолошкеоптике
сасветомуметностиимаште.Једанодзначајнихјунакакоји
секаткадапојављујекакоукласичнимфилмскимдистопи
јама,такоиунаучнофантастичнимфилмовимакојиимају
дистопијскеелементејестекиборг.

Киборгнафилмскомплатну

Киборг(илисајборг)подразумеваспојчовекаимашине,од
носнољудскогтелаипојединихвештачкихмеханичкихде
ловакојиобичнослужекаозаменазаизгубљенеилиоште
ћенеделовељудскогтела,илипојединетелеснефункције.
Киборг је спој биолошког и механичког. Обично постоји
извесназабунаувезисаразликовањемкиборгаоддругих
сличнихјунакафилмскемитологије.Примераради,филм
скиТерминаторнијекиборг,онјеандроид,човеколикиро
бот.Киборгизсветаседмеуметностиобичнојечовекчи
ја је осакаћеност надомештена вештачким деловима, који
нисунапростопротезевећмоћнаоружјакојаистовремено
повећавају и њихове претходне „недовољне” људске мо
ћииспособности(усавршенвид,прецизнијенишањењеи
пуцање,бржипокретиитрчањеибољеукупнекогнитивне
способности).

7 Некаоднаведенихделаимајунеколикосвојихнаставакауоквирузајед
ничкогфилмскогсеријала.Овдезбогпросторанаводимсамопрвифилм
изсвакогсеријала.
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Филмски киборг је и Робокап/RoboCop (Paul Verhoeven,
1987),рањениполицајацАлексМарфи/AlexMurphyиздис
топијскогДетроитасутрашњице,којинаконзаменеделова
тела вештачкиммеханизмимапостаје „чистач” овог града
оптерећеногкриминалом.Реч јео једномодпознатихсај
берпанк суперхероја, али и филмском лику који није без
бројнихконтроверзи.Некиуовомликупрепознајутипичну
регановску параноју, страх од надолазеће социјалне побу
немањинаидепривиранихгрупакојесумаргинализованеи
збогсоцијалненеједнакостигурнутеукриминал.Овајстрах
нијенекановинакарактеристичназаосамдесетегодине20.
века. Још од времена Првог светског рата, у Сједињеним
АмеричкимДржавама постојао је страх средње класе (од
комунизма)којинекиауториподсмешљивоназивају„црве
настрава”.Речјеоверовањугорњихисредњихслојевада
суприватнапредузећауопасностиодмасовнереволуције
нижихслојева.8

Константни страхови од револуција, социјалних немира и
криминалапроизводилисуумедијимавеликибројтзв.мо
ралних паника. Оне су се одликовале непрекидним поли
тичким апелимаи указивањемна потребу да се америчко
друштво врати својим „темељним вредностима” и очисти
одонихснагакојесудоживљаванекаоопасностпопосто
јећидруштвенииморалнипоредак.ФилмскиРобокапкао
суперполицајацишаојенарукутадашњим(утовремејош
увекспорним)идејамаопотребимилитаризацијерегулар
не полиције и њеним изједначавањем са опремљеношћу
војске (борбенавозила,специјалне јединице,правонано
шењедугихцевииполуаутоматскогоружја).Истовремено,
овајфилмпредстављакритикуиндустријализацијеуСАД
изаменељудиуфабричкимхаламароботиматокомседам
десетихгодина20.века.

Киборг полицајац се у овом филму појављује као неми
лосрдни, готово фашистички чистач друштва од оних ко
је „снаге хегемоније” доживљавају као некакав социјал
ни талог. Због тога, поједини критичари у лику Робокапа
препознајуафирмацијуполицијскедржавеипослушнихи
роботски испрограмираних полицајаца који беспоговорно
извршавајунаређењаестаблишмента.Овајликполицајца
киборга који роботски прецизно елиминише криминалце
појављујесеиуфилмскимнаставцимаРобокапII/RoboCop
II(1990,IrvinKershner)иРобокапIII/RoboCopIII(1993,Fred
Dekker) снимљенимтокомнаредних година.Серијалових

8 Kaminski,S.(1995)Žanroviameričkogfilma:pristupikritičkojteorijipopu
larnogfilma,NoviSad:Prometej;Beograd:Jugoslovenskakinoteka,str.197.
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филмовапостављаипитањекорумпираностивеликихкор
порацијаицентараполитичкемоћи,каоизлоупотребеса
временетехнологијезаповећањеличногутицаја,богатства
имоћиод стране „белихоковратника”.Противникеполи
цајцаМарфија чине не само класични криминалци, већ и
безличнахладнаиманипулативнакорпорацијаOCP(Omni
ConsumerProducts)којагајестворила.Политичкавластје
узамишљенојдистопијскојбудућностиДетроитаприказана
махомкаослаба,неодлучнаипотчињенавеликојпословној
корпорацијиињениминтересима.

Истовремено,Робокапсеналичномнивоубориисасвојим
новимидентитетом.Онпокушавадаповратиљудскеемоци
јеисамосвест,алиислободнувољуиаутономијууодносу
премадржавнојвластииприватнојкорпорацијиOCP.Ри
мејк овогфилмаподназивомРобокап/RoboCop (2014, Jo
sePadilha)проблематизујеактуелнуупотребулетећихдро
новаувојнесврхенаБлискомистокуикритичкиразматра
идејудасеонискупасароботимакористеизаунутрашње
полицијскепотребеодржавањаредаизаконауСАД.

Ратовизвезда

НајпознатијикиборгсацелулоиднетракејестеДартВејдер
(DarthVader)изЛукасових(Lucas)Ратовазвезда/StarWars.
ОногтренуткакадајемладиџедајратникАнакинСкајвокер
(AnakinSkywalker)прешаона„тамнустранусиле”,онјеза
добиовећеличнемоћи.Алињеговморалнипадускоро је
биопраћенифизичкимсакаћењем,тенаконтогаипретва
рањем у човекамашину.Његова дехуманизација уморал
номсмислубилајепраћенаидехуманизацијомуфизичком
смислу.НаконштојепостаокиборгидобионовоимеДарт
Вејдер,његовпадузлојенастављенсведозавршеткаса
ме саге о џедај ратницимаиИмперији зла.Тек у послед
њемделу(Ратовизвезда,епизодаVI:ПовратакЏедаја/Star
WarsEpisodeVI:ReturnoftheJedi,1983,RichardMarquand)
уДартВејдеру поново побеђујеАнакинСкајвокер и реа
фирмисанаморалнаиљудскастранањеговеличностиион
својеручноубијазлогимператораПалпетина.

Услучајуовогфилмскогкиборга такођепосматрамоуну
трашњуборбуизмеђуљудскестранеличности(ислободне
воље)ионогаштојенекијунакпостаоспајањемсамаши
ном. Анакин Скајвокер/Дарт Вејдер је у суштини главни
јунак овог филмског серијала, јер се он једини појављу
је токомсвихшестфилмова9 у којимапратимопериодод

9 У овом раду најновији седмифилм поменутог серијала, под називом
РатовизвездаVII:Буђењесиле/StarWarsEpisodeVII:TheForceAwa
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његовог детињства, све до краја и реафирмисања његове
људскости.Овајфилмскисеријалимаиизраженедистопиј
ске елементе у оном сегменту када говори о томе како се
нека република претвара у тиранију, али они су напросто
затомњенигомиломспецијалнихCGIефекатаипревеликом
дозомнепрекиднихакционихсцена.

Вејдерјезаинтересоваофилмскупубликузаидејукиборга,
аХоливудјенастојаодазадовољитупотребуидругимфил
мовима.Уусловимасвевећероботизацијеикомпјутериза
цијеудеценијамакрајем20.века„човекмашина”јебудио
маштуљуди,њиховапозитивнаочекивањаалиистрахове,
тако да је филмска индустрија успешнофинансијски екс
плоатисаламитокиборгу.Усвимпретходнонаведенимхо
ливудскимфилмовималиккиборга је вишекоришћенкао
метафора за човека који се бори за своју слободну вољу,
какоунутарсебесамогтакоисаснагамасоцијалногпри
тискаипрограмирањаодстранеауторитета.Уосновиових
филмских прича је борба за реуспостављање сопствене
људскостиислободневољеприодлучивању.

Киборгданашњицеитрансхуманизам

Киборг је у време снимањапоменутихфилмова углавном
биометафора,ликкојипостојиунаучнојфантастици,али
данас он постоји и у реалности савременог живота. Док
тормедицинеМиленаЧукић,истраживачсаИнститутаза
неурологију,говориотомедавећданасуформалномсми
слупостојекиборзи.Обичнојеречољудима(ратнивете
рани, инвалиди) којима су поједини делови тела замење
ни вештачкиммеханичкимдодатком (протезом).Како она
наводи,самосанајновијомпротезомзаслухкојуимаоко
200.000људинасвету,моглибисмодакажемодаимамото
лико киборга.10 Већинаљуди још увек не схвата да данас
постојекиборзимеђунама,јерихонипоаутоматизмуна
ивнозамишљајукаоегзотичнефилмскекиборге,„надљуде”
опремљене разним оружјима. Ово показује како филм
ска стварност делује на перцепцију и начин размишљања
публике.

Наповршномнивоу,холивудскифилмовиокиборзимамогу
сепосматратисамокаофилмовисапуноакцијеигомилом
специјалних опчињавајућих ефеката које изводи киборг
филмски јунак. Вероватно ће се један део млађе публи
ке задржати управо на том нивоу посматрања целе приче

kens(2015,JefreyJacobAbrams),нећебитипредметразматрањајерсеу
њемунепојављујеликкиборга.

10Јовићевић,Д.(28.јуна2012)Концептсимбиозе,Нин,стр.56–57.
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окиборзима.Новевештинеимоћикојимакиборграспола
жепробудићеинфантилнефантазијеоомнипотенцијикод
једногделагледалаца.Суштинајепакуозбиљномпитању
како такве промене делују на психу главног јунака иње
говосећајсопственогидентитета.Штајеон,наконштоје
постаокиборг?Такведилемесуактуелнезбогсавременог
човечанствакојејезаистадошлодотогстепенаизбора.Мо
гућеједаћељудизаистаодлучитидаје(биолошки)човек
постаопревазиђенидајенаступиловреме„накончовека”
којинекиназивајуposthumanworld.Овоме је блискафи
лозофијатрансхуманизмакојазаговараповећањељудских
психофизичких способности уз помоћ физичког спајања
биолошкогтеласасавременомтехнологијом.

Назначенопитањенијебезначајноусоциолошкомсмислу
и изазива бројне етичке дилеме. У социјалној реалности,
киборзи су постајали људи којима је била неопходна ме
дицинска помоћ због неке врсте повреде или недостатка.
Савремена филозофија трансхуманизма, пак, заговара не
куврступсеудоеволуцијепутемсавременетехнологије.То
подразумевапретварањеибиолошкиздравихљудиукибор
ге,какобисеунапредилењиховеукупнеспособности.По
слодавцимапосебнопримамљиводелујеидејаунапређења
раднихспособностизапослених–радницикиборзићемоћи
дарадедуже,боље,прецизнијеузмањиутрошаквременаи
енергије.КакопримећујеДонаХаравејпојавакиборгакоји
колонизују свет радаможеучинитида чаки „ноћнамора
тејлоризмаличинаидилу”.11Стварасеконтуранекемогу
ће тоталитарнедистопијебудућности.Трансхуманистички
интониранарекламаупућеназапосленимаублискојбудућ
ностиможе гласити слично као у најтамнијим дистопија
ма:„Постанитекиборготрошкунашекомпаније”.Речјео
препознатљивојкомодификацијичовека.Каоштосуроботи
својевременозаменилихиљадерадника,можеседогодити
даљудикојисудобровољнопосталикиборзизаменекла
сичнераднике.Уепохикиборгаитрансхуманизмакласич
ни биолошки човек постаје превазиђен и „застарео”. Ки
борг јеметафора света који се рађа и који ће укинути до
садапознатеконцептеприродности.Онозначавановодоба
отвореностипремахибриднимформамаифлуктуирајућим
идентитетима.12

11Haravej,D.„Manifestzakiborga;Nauka, tehnologija i socijalistički femi
nizamosamdesetihgodinaXXveka“,u:Studijekulture,zbornik,priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.605.

12Đorđević, J. (2009) Postkultura: uvod u studije kulture, Beograd: Clio,
str.422.
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Идејаокиборгизацијиљудипраћенајемногимпитањима.
Овде није реч само о питању „унапређења способности”
кодздравихљуди,већиодилеми:далићетаквикиборзи
имати слободну вољу или ће бити испрограмирани робо
тикојимаћепослодавацилитоталитарнадржавамоћида
управљадаљински„надугме”.Отудабројнеоштрекритике
какоодстранелибертаријанацаилиберала,такоилевича
раиконзервативацанарачунфилозофијетрансхуманизмаи
киборгакаоњеногидеала„усавршеногчовека”будућности.
Некипретварањездравогчовекаукиборгавидекаопроцес
самоусавршавања и неку врсту позитивногмеханизованог
Супермена,докимаонихкојиутојидејипрепознајусамо
технолошки обојену варијанту нацистичких настојања да
створенатчовека.Посебнозлокобноделујемогућностпре
тварања обичних војника у усавршену и испрограмирану
машинузаубијање(концептsupersoldier)безбилокаквих
људскихемоцијаиспособностиемпатије.

Коришћење киборгизованих „супервојника” омогућилоби
набојномпољукомпаративнупредностмалимтоталитар
ним режимима, али и оним ауторитарним који у етичком
смислунебирајусредствакакобиостварилициљеве.Баш
каоштојесвојевременоитркаунуклеарномнаоружањуби
лаизнуђеначињеницомдаидругедржавепоседујуатомско
оружје, тако ће и употреба киборг војника напросто при
моратисвеосталедржаведакаоодговорнапретњуисаме
прибегнуразвијањутаквихосавремењенихвојнихпрогра
ма.Оногтренуткакадаутркаунаоружањуотпочнеинапо
љукиборгизације, све досадашње етичке дилемепадају у
водупредутилитарнимразлозима.

Човекуексоскелету

Нововремеједонелоизнатноизмењенприказкиборгана
филмскомплатну.Онсаданијетрагичналичнострастрзана
измеђумеханичких делова и својељудске природе.Идеју
полумеханичког „усавршеног човека” потпуно отворено
промовише и актуелни холивудски серијал о Ајронмену
(IronMan).ЗаразликуодмонструозногДартаВејдера,Ај
ронмен(односнојунакТониСтарк/TonyStark)јеприказан
каошармантниплејбој,изумитељ,мултимилионерифилан
тропкојијерешиодаусавршисебеифизичкинедостатак
настаонаконрањавањауАвганистанупретвориупредност
спајањемсамеханичкимделовима.

Овакавтрансхуманистички„постчовек”приказанјекаохе
ројкојинепрекидноспасавачовечанствосуоченосаразли
читимизазовима.Онјесавршениратниккомпјутеризованог
21. века. Ајронмен се захваљујући рекламној индустрији
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наметнуокаоједаноднајпознатијихинајпопуларнијихју
накасавременемасовнекултуре.Овајвисокобуџетнихоли
вудски серијал укључује блокбастере: Ајронмен/Iron Man
(2008,JonFavreau);АјронменII/IronManII(2010,JonFavre
au)иАјронменIII/IronManIII(2013,ShaneBlack).Филмски
киборгАјронменсетакођепојављујеиутзв.кросовер(cros
sover) наставцима овог серијала: Осветници/The Avengers
(2012, JossWhedon) иОсветници:ЕраАлтрона/Avengers:
AgeofUltron(2015,JossWhedon).УсвимфилмовимаТони
Старккористимеханичкиексоскелеткојиможепопотреби
да скида онда када није укључен у акцију.Психолошке и
етичкедилемеглавногјунаканисупримарнеуовимфилмо
вима.Онуњимапокушавадакаоизумитељпресвегареши
одређене„техничкепотешкоће”којесејављајукодупотребе
увекновихсавршенијихмоделаексоскелетаАјронмена.

Овифилмови недвосмислено поручују публици да се сви
животнипроблемимогурешитиупотребомбољетехноло
гијеиновихусавршенихмодела.Здрављеибољевластите
способности јемогуће напросто купити, само ако сте до
вољнобогати.Оноштоуфилмскојпричичиненајнапредни
јиприпаднициекономскеелите,сасвимизвеснопредставља
моделзапројекцијуиидентификацијуонихделовафилмске
публикекојииначетежедапостигнутајсоцијалнистатус.
Речјеокласичнимпроцесимапројекцијеиидентификације
окојима јесвојевременодетаљнописао јошЕдгарМорен
(EdgarMorin)усвојиманализамафилмскеуметности.Гле
далацсевезујезафилмскогјунака,поистовећујесесалич
ностимакојесумуусуштинистранеиосећададоживљава
искуствокојеустваринема.13

Оваквифилмовисаатрактивноприказанимкиборзимапу
блицинудеинфантилнирецептза„инстантуспех”усвим
областимаживота.Хиљадефановаширомсветакојиобуче
ниукостимеАјронменадочекујуглавногглумцаовихфил
моваприликомбиоскопскихпремијера у великимпресто
ницама, јасносведочеовисокомстепенуидентификовања
саовимфилмскимјунаком.

Resistanceisfutile!

Миткиборгатакођеимапунододирнихтачакаисасајбер
панкомкојисликасветукојемвладајуноветехнологијеи
медији.Утаквомкомпјутеризованомсветуљудскабићасе
„стапају са технологијом и губе контролу над тим својим

13Moren,E.(1979)DuhvremenaI,Beograd:BIGZ,str.95–96.
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продужецима и својим новим техноокружењем”.14 Холи
вудскифилмовиокиборзимадонекле јесусвојеврсна (не)
намернарекламазатрансхуманизам,алиониганеприка
зујуувекусветлимтоновиматакодасуистовременоиупо
зорењеоњеговимштетнимпоследицама.Упојединимаме
ричкимфилмовимаителевизијскимсеријамајаснојеистак
нутаданасреалнаопасностодтехнолошкогтоталитаризма
ипретварањаљудиупрограмиранекиборге.МедијскиБор
говиизЗвезданихстаза/StarTrekмогупослужитикаоупо
зорењеоопасностиодтаквогтехнолошкогтоталитаризма.

Сањимасенајпресусрећемоутелевизијској епизодипод
називомQWho(16.епизодадругесезонесеријеStarTrek:
TheNextGeneration),анаконтогапричаоњимасепроду
жава и у дугометражном играном филму Звездане стазе:
Првиконтакт/StarTrek:FirstContact (1996, JonathanFra
kes).КолонијаБоргова јеприказанакаохипертоталитарно
друштво,сапотпунимодсуствомбилокаквеслободневоље
кодњеговихприпадникакојисусвикиборзи.ДруштвоБор
говасеодликујепостојањемједнеКраљице,асвиосталису
њениподаницикојимаонадаљинскиуправљапутемугра
ђенихелектронскихделова.Принципорганизацијењихове
колонијеподсећананачинфункционисањамраваилипче
ла,алипоједининамернотупрепознајуимплицитну(исва
како предимензионирану) критику оних друштава која су
попутСевернеКореје.СамназивБоргколективзањихово
друштво који су себи дали  говори о томе да је реч о ко
лективистичкомдруштву.ФилмскиБорговиStarTrekaнису
неказасебнаванземаљскараса,већсустворенитакоштосу
насилно отималии чиповали припаднике свих других ра
саширомсвемира.Њиховциљјепотпунопотчињавањеи
присилнаасимилацијауБоргколективсвихосталихбића,а
главнафразакојукористегласи:„Resistanceisfutile!”

Накониграногфилма,причаоБорговима сепродужаваи
утелевизијскомсеријалуStarTrek:Voyager,каоиукасни
јемсеријалуStarTrek:Enterprise.Упрвомодовихсеријала
приказанајеједнаипакоптимистичнијасликаоњимаупо
ређењусафилмом.Писцисценаријадопуштајумогућност
дапојединиодБоргованекакопостигнусамосвестиразвију
жељузаслободом,тедасеузпомоћљудскогродаизбаве
изБоргколектива.ПримертаквихбегунацаизБоргколек
тива најпластичније је приказан преко лика јунакиње под
називомSevenofNine, која токомтрајањасеријалаучида
одбројапостанељудскобиће.Речју,чакитакавапсолутно
тоталитарниколективима своје „дисиденте” којижеледа

14Kelner,D.(2004)Medijskakultura,Beograd:Clio,str.492.
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напустеједноумље.Таквапорукасценаристасеријеобојена
јеједномдозомоптимизмаипредстављаистовременојасну
порукусавременимљудимакојисусуоченисамогућношћу
некогбудућегтехнолошкогтоталитаризма.

Закључнаразматрања

Животусавременомдруштвучинидачовекосећанепре
кидну анксиозност збогразличитихпретњикојима је сва
кодневно изложен. Свест о њима додатно је појачана код
данашњегчовеказахваљујућипредимензиониранимикон
стантним медијским истицањем тих претњи. Једну врсту
нелагодностиукултурипредстављаистраходпотенцијал
ногатомскогразарањачовечанства,терористичкихнапада,
еколошких катастрофа, као и од претварања савременог
друштва у неку врсту глобалне тоталитарне супердржаве,
попут сликовитих примера које нам нуди дистопијска ли
тература. Дистопије се неретко у извесној мери одликују
итехнофобијомистраховимадабитехнологијамоглаби
тизлоупотребљенакаосредствоусмеренопротивчовекаи
његовеслободе.

Филмскеикњижевнедистопијепредстављајупросторукр
штања душтвених наука и социолошке оптике са светом
уметностиимаште.Дистопијскиинтониранифилмовипо
стижузнатанфинансијскиуспехнафилмскомтржишту,али
временомпостајуизначајнакултурнареференцанакојусе
ауторимогупозиватиу радовима.Ононепознато се обја
шњавапознатим,такодаифилмскиликовикиборгаслуже
каопогоднаилустрацијаовогфеномена.Ониистовремено
постављају многа питања у вези са процесима киборги
зацијечовекаисвимпоследицамакојеуследњихнастају.
Холивудскафилмскаостварењаантиципираласугодинама
уназадмногенедоумицеувезисаидејаматрансхуманизма.

У савременој култури кључни појам постаје појам хибри
да.15 Постојање разноврсних хибридних идентитета пред
ставља срж културе савременог света. Као речит пример
таквог хибридног идентитета појављује се управо киборг.
Онпревазилазидотадашњудихотомнуподелу измеђучо
векаимашине,природногивештачког,мушкогиженског.
Онсеодликујеновим,хибриднимидентитетом.Оннијеви
шесамочовеккаквогсмопознавалиупретходнимисториј
скимепохама.Онјеновимеханизирани„постчовек”новог
миленијума.

15Đorđević, J. (2009) Postkultura: uvod u studije kulture, Beograd: Clio,
str.421.
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Киборг данас није више само холивудски маштовити по
глед у будућност већ реалност садашњег тренутка. Насу
протегзотичнимфилмскимкиборзимакојирасполажунад
људскиммоћима,усамојсавременојсоцијалнојреалности
киборгизација се спроводи само у оним случајевима када
језаистанеопходнамедицинскапомоћзбогнекогоштеће
наилиурођеногнедостатка.Истовремено,развијасеидеја
отомедасекиборгизацијомиздравихљудимогуунапре
дитињихове „недовољне”људске способности.Светрада
налазисенаопаснојграницикадаћеоноштовећпостоји
каоидејнообразложенаконцепцијаопотребиунапређења
раднихспособностизапослених,прећидосадашњеморалне
баријереибитипредстављенокаонужнапословнарацио
налност,односнокаонекаврстанеотејлористичкепобољ
шанепродуктивностизапослених.Речјеопроцесимакомо
дификацијечовеказарадњеговогприлагођавањапотребама
капиталистичкогтржишта21.века.16

Медијска индустрија користи мешавину радозналости и
страхакојапостојикодсавременихљудикадасесусретну
саидејаматрансхуманизма.Временомсепромениоитону
начинуприказивањакиборгауфилмовимахоливудскепро
дукције.Онјенекадаприказиванкаотрагичналичнострас
трзанаизмеђусвојељудскеприродеисиломприликапри
додатихмеханизиранихделова.Филмскапубликајебилана
странињеговељудскеприродекојасеборидапобедина
метнутемеханичкедодатке,алииснагесоцијалногприти
ска.Данасхоливудскикиборгпостајеокретниишармантни
суперхеројвеликогплатна,аидејакиборгизације(не)свесно
серекламиракаорешењезасвеличнепроблемеглавногју
нака.Његов јединипроблемпредстављапроналажењено
вихибољихмеханичкихрешења,односносвесавршенијег
киборгексоскелета.

Медијскапродукцијаистовременоупозораваинаопасност
одформирањатоталитарногуређењапопутпознатогБорг
колективаизкогајебекствоготовонемогуће.Оногтренут
какадакиборгизацијаиздравихљудипостанедеомодеили
некетрансхуманистичкиобојенекултуре,увекћенадчове
чанствомстајатисенкапотенцијалногпретварањадруштва
будућностиупризорекоји сунампознатиизфилмскихи
књижевнихдистопија.

16Проблемјештопоредигранихфилмованепостојеидокументарнифил
мовипосвећениовимпитањима.Једанодпозитивнихизузетакапред
стављафилмInhuman:TheNextandFinalPhaseofMankindisHere(2015,
TomHorn),којијенастаокаорезултатистраживачкогновинарства.Без
обзиранаизвеснудозусензационализмауприступу,овајфилмнааде
кватанначинразматрамногеоддилемаувезисатрансхуманизмом.
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FILMDYSTOPIASANDTRANSHUMANISM:
THECYBORG–FROMTHEFILMMYTHTOREALITY

Abstract

Filmartanticipatedmanyhumanisticideaswhichhaveonlyrecently
become the actual subject of consideration. The seventh art has
pointedtomanyethicaldilemmasandcontroversiesthatthehumanity
encounters when facing diferent challenges of transhumanism. The
Hollywoodfilmsexemplifythisissuemostadequatelyintheexample
ofthecyborg.Bycreatingdystopianworksrelatedtocyborgs(films,
TVseries,graphicnovels)andprofitingfromthem,themediaindustry
uses amixture of curiosity and fear evident inmodernpeople faced
with an increasing development of technologies, which alters their
socialsurroundings.Withinthesocialreality,duetothedevelopmentof
technologies,thecyborghas,asamediaphenomenon,overaperiodof
time,becomeapartofthepresentandoftheimmediatefuture.Welive
inthetimesinwhichwequestionandexaminetheformerdefinitions
and identity of humans in the light of a new hybrid identity of the

cyborgasadirectmixtureofmanandmachine.

Keywords:cyborg,dystopias,transhumanism,seventhart,film,mass
media
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