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ТРАН СМЕ ДИЈ СКО ПРИ ПО ВЕ ДА ЊЕ
(...) То ком пр ве де це ни је 21. ве ка по ја ви ли су се ино ва тив ни об ли ци на ра тив не на-

до град ње ко ји су за јед нич ким име ном на зва ни тран сме диј ско при по ве да ње, чи ме се 
до мен те ле ви зиј ских се ри ја зна чај но про ши рио те об у хва тио чи тав низ дру гих ме ди-
ја, од ви део-ига ра и сла га ли ца, пре ко књи га до бло го ва. Да би смо бо ље раз у ме ли 
по ја ву ко ју на зи ва мо тран сме диј ском те ле ви зи јом, по треб но је про у чи ти стра те ги је 
ко ји ма се слу же раз не се ри је, за тим, утвр ди ти узро ке на ра тив не на до град ње, те ви-
де ти так ти ку ко ју гле да о ци при ме њу ју ка ко би се сна шли у не пре глед ном се риј ском 
про стран ству.1

Прем да је тер мин но ви јег да ту ма, стра те ги ја про ши ри ва ња на ра ти ва на дру ге ме-
ди је је ста ра ко ли ко и са ми ме ди ји – се ти те се сли ка ко је дра ма ти зу ју би блиј ске сце не 
или не за бо рав них ли ко ва из 19. ве ка по пут Фран кен штај на или Шер ло ка Хол мса чи ји 
на ра тив ни до мен пре ва зи ла зи би ло ко ји по је ди нач ни ме диј. Те ле ви зи ја је већ на са мом 
по чет ку ко ри сти ла тран сме диј ске стра те ги је, бу ду ћи да је је дан од ње них пр вих хи-
то ва, се ри ја По ли циј ска мре жа (Drag net) из 50-их го ди на про шло га ве ка, по сто ја ла у 
не ко ли ко ме ди ја: по чев ши као ра дио-еми си ја, пре ра сла је у мно го по пу лар ни ју те ле-
ви зиј ску се ри ју, на осно ву ко је су, за тим, на ста ле број не књи ге, игра ни филм, те играч ке 
као што су дру штве на игра, по ли циј ска знач ка и пи штаљ ка, па чак и но ва вер зи ја се-
ри је сни мље на кра јем 60-их го ди на про шло га ве ка. Про ли фе ра ци ја ди ги тал них тех-
но ло ги ја не сум њи во је омо гу ћи ла ве ћу за сту пље ност и ра зно вр сност тран сме диј ских 
об ли ка. Тех но ло шки на пре дак је сва ка ко омо гу ћио на ста нак мно го број них ди ги тал них 
плат фор ми као што су он лајн ви део-са др жа ји, бло го ви, ком пју тер ске игри це, до пун-
ски са др жа ји на DVD-у, дру штве не мре же, као и но ви ји об ли ци по пут ига ра ал тер на-
тив не ствар но сти (енг. ARG), ко ји пред ста вља ју ис пла ти ве и ши ро ко до ступ не на чи не 
про ши ри ва ња на ра тив ног уни вер зу ма. Осим то га, про ме не у ТВ ин ду стри ји ко је су 
до ве ле до сма ње ња по тен ци јал ног бро ја гле да ла ца не ке еми си је и по ра ста кон ку рен-
ци је ме ђу број ним ка блов ским и јав ним сер ви си ма, под ста кле су про ду цен те да екс-
пе ри мен ти шу са тран сме диј ским об ли ци ма у на сто ја њу да бу ду при ме ће ни у све гу-
шћем те ле ви зиј ском про гра му и стек ну по ве ре ње гле да ла ца. Мо же мо ре ћи да је 
до шло до про ме не пра ви ла: по се за ње за тран сме диј ским стра те ги ја ма се пре не ко-
ли ко де це ни ја сма тра ло из у зет ком, док су у да на шње вре ме из у зе ци нај гле да ни је 
се ри је ко је их не ко ри сте. Та ко се тран сме ди јал ност сре ће на сва ком ко ра ку, али ва жно 
је раз ли ко ва ти не што ши ри по јам тран сме диј ске на до град ње од спе ци фич ни јег ви да 

1 За об ра ду те ме о тран сме диј ској те ле ви зи ји ви де ти Eli za beth Evans, Tran sme dia Te le vi sion: Au di en ces, 
New Me dia, and Daily Li fe (Ro u tled ge, 2011), и Paul Bo oth, Di gi tal Fan dom (New York: Pe ter Lang Pu blis hing, 
2010).
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тран сме диј ског при по ве да ња. Ско ро сва ки ме диј ски про из вод да нас ну ди не ки об лик 
тран сме диј ске на до град ње у ви ду про мо тив них веб-сај то ва, ре клам не ро бе или при-
ча иза ку ли са ко ји се јед ним име ном мо гу на зва ти па ра тек сто ви ма у од но су на глав-
ни текст, би ло да је то игра ни филм, ви део-игра или те ле ви зиј ска се ри ја. Џо на тан Греј 
у ути цај ној књи зи на ову те му ка же да у све ту пре за си ће ном ме ди ји ма ни је дан текст 
не мо же се по сма тра ти одво је но од сво јих па ра тек сто ва – фил мо ве увек на ја вљу ју 
треј ле ри, омо ти DVD-ова и по сте ри ко ји об ли ку ју на шу ре цеп ци ју, а ка да текст јед ном 
уђе у кул тур ни оп ти цај, по ста је део сло же не ин тер тек сту ал не мре же.2 Ме ђу тим, по-
сто ји раз ли ка из ме ђу па ра тек сто ва ко ји пре вас ход но слу же да иза зо ву ин те ре со ва ње 
за текст, да га про мо ви шу и на ја ве, и оних па ра тек сто ва чи ја је свр ха да обез бе де 
не пре ста но про ши ри ва ње на ра ти ва. Тран сме диј ско при по ве да ње се успе шно од ви ја 
упра во у тим не пре ста ним на ра тив ним па ра тек сто ви ма по мо ћу стра те ги је чи ју је нај-
о бу хват ни ју и нај у ти цај ни ју де фи ни ци ју дао Хен ри Џен кин: „Тран сме диј ско при по ве-
да ње пред ста вља про цес у ко ме се са став ни еле мен ти при че рас по ре ђу ју на ви ше 
раз ли чи тих ме ди ја и си сте мат ски пла си ра ју та ко да се код по тро ша ча ства ра об је ди-
њен и ко ор ди ни сан до жи вљај за бав ног са др жа ја. Иде ал но би би ло да сва ки ме диј 
по на о соб пру жи је дин ствен до при нос раз во ју до га ђа ја у при чи.“3 Ова де фи ни ци ја 
тран сме диј ског при по ве да ња про бле ма ти зу је пи та ње хи је рар хиј ског од но са из ме ђу 
тек ста и па ра тек ста, јер у при ме ру иде ал не рав но те же сви тек сто ви би тре ба ло да 
има ју јед на ку те жи ну а не да је дан за у зи ма при ви ле го ва ну по зи ци ју „тек ста“ док сви 
дру ги слу же као до дат ни „па ра тек сто ви“. (...) Про бле ма ти ка ме ђу соб них од но са у по-
гле ду ис так ну то сти и при мар но сти раз ли чи тих ме ди ја од кључ не је ва жно сти ка ко за 
ин ду стриј ску та ко и за при по ве дач ку ло ги ку се риј ских про гра ма. Прем да се струк ту ра 
те ле ви зиј ске ин ду стри је про ме ни ла пре ма флек си бил ни јим про це на ма гле да лач ке 
прак се пре ма сег мен ти ра њу гле да ла ца, нај ва жни ја ствар и да ље оста је по сти за ње 
ви со ке гле да но сти. Отуд ин ду стриј ска уред ба о за шти ти и по спе ши ва њу нај ва жни је 
де лат но сти, а то је гле да ње ко мер ци јал не те ле ви зи је, ства ра сле де ћи ства ра лач ки 
им пе ра тив: сва ки тран сме диј ски са др жај ко ји се ба зи ра на те ле ви зиј ском про гра му 
мо ра да шти ти „ма тич ни брод“, што је тер мин ко јим про ду цен ти се ри је Из гу бље ни (Lost) 
Деј мон Лин де лоф и Карл тон Кјуз (Da mon Lin de lof, Carl ton Cu se) озна ча ва ју из вор ну 
те ле ви зиј ску се ри ју у сре ди шту ар ма де па ра тек сту ал них тран сме диј ских до да та ка. 
Што се ти че те ле ви зиј ске ин ду стри је, тран сме диј ска на до град ња мо жда обез бе ђу је 
до дат ни из вор за ра де, али ње на глав на уло га је да па жњу гле да ла ца по но во усме ри 
на те ле ви зиј ску се ри ју; што се ти че кре а то ра са др жа ја, тран сме диј ско при по ве да ње 
увек мо ра упот пу ни ти и по ја ча ти из вор ни те ле ви зиј ски на ра тив ни до жи вљај. То ме 
на ро чи то те же се ри је за то што у вре мен ском пе ри о ду из ме ђу епи зо да и се зо на па жња 
гле да ла ца има при ли ку да од лу та, па сто га мно ги за по сле ни у те ле ви зиј ској ин ду стри-
ји у тран сме диј ским са др жа ји ма оп ти ми стич но ви де маг нет ко ји ће при ву ћи па жњу и 
ин те рес гле да ла ца у па у за ма из ме ђу еми то ва ња. 

2 Jo nat han Gray, Show Sold Se pa ra tely: Pro mos, Spo i lers, and Ot her Me dia Pa ra texts (NYU Press, 2010).
3 He nry Jen kins, “Tran sme dia 202: Furt her Re flec ti ons”, Con fes si ons of an Aca/Fan, 1. ав густ 2011.
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Прет ход ни ци тран сме диј ске те ле ви зи је

Глав на од ли ка се риј ских те ле ви зиј ских про гра ма је сте да се сви аспек ти до след но 
на до ве зу ју уну тар све та при че јер све што се до го ди и сва ко ко га ви ди мо са став ни је 
део да тог на ра тив ног уни вер зу ма. За љу би те ље се ри ја ла, пра ће ње до га ђа ја, ли ко ва, 
те ме ста и вре ме на рад ње при ка за них у ори ги нал ној се ри ји пред ста вља основ ни 
об лик гле да лач ког ан га жма на ко ји им по ма же ка ко да схва те при чу та ко и да про ду бе 
раз у ме ва ње фик тив ног уни вер зу ма. Све из ра же ни је при су ство тран сме диј ске те ле ви-
зи је и ком плек сне се риј ске на ра ци је за ком пли ко ва ло је пи та ње де фи ни са ња ка но на, 
те при мо ра ло про ду цен те на те шке од лу ке о то ме ка ко да по зи ци о ни ра ју тран сме-
диј ске па ра тек сто ве у од но су на ка нон ски пред ло жак, то јест ма тич ну се ри ју. Гле да о ци 
стал но тра га ју за до дат ним из во ри ма ка ко би ма пи ра ли сло же не све то ве при ча и пра-
ти ли фик тив не уни вер зу ме, а ва жне прет ход ни ке тран сме диј ске те ле ви зи је мо же мо 
про на ћи у про прат ним књи га ма и ви део-игра ма. Књи ге, ка ко у об ли ку кон вен ци о нал-
не про зе та ко и у об ли ку гра фич ког ро ма на, ду го се већ ко ри сте као па ра тек сту ал ни 
до да ци по крет ним сли ка ма, али се њи хо ва уло га ма хом ни по да шта ва јер се на њих 
гле да као на не бит не до дат ке пре не го као на део ин те гри са ног тран сме диј ског при-
по ве да ња. Кад је у пи та њу филм, нај че шћи књи жев ни па ра текст је ро ман, то јест, до-
слов но пре при ча ва ње за пле та, ли ко ва, те ме ста и вре ме на рад ње ко ји су ра ни је ви-
ђе ни на би о скоп ском плат ну, при че му се та кви ро ма ни ка рак те ри стич но ја вља ју у 
об ли ку јеф ти ног из да ња ме ких ко ри ца за ма сов но тр жи ште, као и у об ли ку стри па. 
Иа ко су та кве но ве ли за ци је да ле ко од мо де ла план ски рас по ре ђе ног тран сме диј ског 
при по ве да ња, ка ко га је де фи ни сао Џен кинс, оне че сто обез бе ђу ју до дат ни ма те ри јал 
за из град њу све та при че и по пу ња ва ју пра зни не та мо где не што ни је при ка за но у 
фил му, би ло да су то из о ста вље ни до га ђа ји или уну тра шњи свет и ми сли ли ко ва или 
по за ди на рад ње и би о гра фи ја ли ко ва ко је је лак ше пре не ти у пи са ном об ли ку. Но ве-
ли за ци је у стро гом сми слу ре чи пре при ча ва ња при ча са екра на рет ко се пра ве за 
те ле ви зиј ске се ри је, а при ме ри се ма хом на ла зе ме ђу култ ним те ле ви зиј ским кла си-
ци ма по пут ори ги нал ног се ри ја ла Зве зда не ста зе (Star Trek) из 60-их го ди на про шло га 
ве ка, чи је су се епи зо де углав ном по ја ви ле и у ро ма неск ној фор ми. Мно го че шћи 
об лик про прат ног ро ма на је књи га ко ја функ ци о ни ше као но ва епи зо да се ри је. Овај 
при ступ има сми сла код из ра же но епи зод них про гра ма јер се у по зна те ли ко ве и ме-
сто и вре ме рад ње ла ко мо гу укло пи ти но ви на ра тив ни до га ђа ји без по тре бе за по-
што ва њем ка нон ских гра ни ца – то че сто ви ђа мо у про гра ми ма ко ји се ба зи ра ју на 
по пу лар ним жан ро ви ма као што је по ли циј ски жа нр, по чев ши од Ко лум ба (Co lum bo) 
па све до Ме ста зло чи на (CSI). Код та квих епи зо дич них на ра ти ва, књи ге оста ју вер не 
ли ко ви ма, то ну и пра ви ли ма на ра тив ног уни вер зу ма. У обла сти култ не на уч не фан та-
сти ке, че сто на и ла зи мо на про прат не ро ма не, али је не што ком пли ко ва ни је пи та ње 
шта спа да у ка нон ски са др жај. Култ на на уч но фан та стич на се ри ја Зве зда не ста зе, осим 
ро ма на ко ји су пре при ча ва ли по сто је ће епи зо де, има ла је и на де се ти не про прат них 
ро ма на са но вим епи зо да ма; и док је ства ра лач ки тим сма трао да ти ро ма ни ни су део 
ка но на, ве ћи на љу би те ља се ри је их је оду ше вље но при хва ти ла, на ро чи то у де це ни-
ја ма из ме ђу пре стан ка еми то ва ња пр во бит не се ри је и по чет ка еми то ва ња се ри је 
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Зве зда не ста зе: сле де ћа ге не ра ци ја (Star Trek: Next Ge ne ra tion) кра јем 80-их го ди на про-
шло га ве ка.

Ро ма неск ни до да ци не што са вре ме ни јих се риј ских про гра ма че сто при па да ју не-
згод ном до ме ну по лу ка но на: ужи ва ју по др шку ства ра лач ког ти ма, али ни су пот пу но 
ин те гри са ни у сло же не на ра тив не лу ко ве се ри је. Та кав при мер је Ба фи, уби ца вам пи ра 
(Buffy the Vam pi re Slayer), се ри ја ко ја има ка ко ро ма не ко ји до слов но пре при ча ва ју са-
др жај са екра на та ко и оне ко ји са др же пот пу но но ве епи зо де и ис тра жу ју раз гра на ту 
хро но ло ги ју у ми то ло ги ји ове фран ши зе. Те до дат ке углав ном не пи ше сце на ри стич ки 
тим се ри је, али се за сни ва ју на глав ним цр та ма при ча ко је су одо бри ли show run ner и 
про дук циј ска сту ди ја – осим у из у зет ним слу ча је ви ма кад кре а тор лич но на пи ше про-
прат ни ка нон ски до да так, као што је то учи нио тво рац се ри је Ба фи, Џос Ве дон (Joss 
Whe don) кад је на пи сао се ри ју стри по ва ко ја пра ти на ра тив ни лук по знат као Осма 
се зо на, те ти ме обез бе дио кон ти ну и тет се ри је и по сле пре стан ка еми то ва ња. Штам-
па ни до да ци нај дра жих се ри ја мо гу би ти при лич но по пу лар ни ме ђу љу би те љи ма, ко ји 
их у исти мах и во ле и не во ле док раз ма тра ју до след ност то на и пре ме ра ва ју гра ни це 
оми ље них им из ми шље них све то ва. Та кав вид ин те гри са ног тран сме диј ског при по-
ве да ња Џен кинс ис пи ту је на при ме ру фран ши зе Ма трик са (The Ma trix), где је ве ћи 
на гла сак ста вљен на на ра тив не до га ђа је, а за плет рас по ре ђен на не ко ли ко раз ли чи тих 
ме ди ја.4 Ве о ма ма ли број те ле ви зиј ских се ри ја по ку шао је да на пра ви тран сме диј ску 
на до град њу ко ју је мо гу ће ин те гри са ти у ка нон, где су еле мен ти при че то ли ко ис пре-
пле те ни да их гле да лац мо ра пра ти ти на не ко ли ко ме ди ја ако же ли да у пот пу но сти 
раз у ме при чу. 

Ка ко су по ка за ли сло же ни на ра ти ви, гле да о ци су вољ ни да се ак тив но укљу че у 
тран сме диј ски иза зов, што је на ве ло про ду цен те да сло бод ни је екс пе ри мен ти шу са 
мо гућ но сти ма тран сме диј ског при по ве да ња са ин те гри са ним на ра ти вом. Ре зул тат је 
био ме шо вит. Је дан од пр вих при ме ра про прат не књи ге ин те гри са не у ка нон до шао 
је од пи о ни ра ком плек сне те ле ви зи је, се ри је Твин Пикс (Twin Pe aks), кад је 1990. го ди не, 
у па у зи из ме ђу пр ве и дру ге се зо не, об ја вље на књи га Тај ни днев ник Ло ре Пал мер (The 
Sec ret Di ary of La u ra Pal mer). На пи са ла ју је Џе ни фер Линч, ћер ка Деј ви да Лин ча, ко-кре-
а то ра се ри је, а функ ци о ни ше као по се бан тран сме диј ски об лик: ди је гет ски про ду же так, 
што зна чи да је пред мет из све та при че пла си ран у ствар ни свет. Ве ћи на ди је гет ских 
про ду же та ка су пред ме ти из се ри је без су штин ске ва жно сти за за плет, као што је шоља 
са ло гом ком па ни је Dun der Mif in из се ри је У кан це ла ри ји (The Of  ce). Тај ни днев ник је 
об ја вљен као ре про дук ци ја Ло ри ног днев ни ка из се ри је, али су не ке стра ни це ис трг-
ну те ка ко се не би от крио рас плет до га ђа ја, те је ова књи га исто вре ме но пред мет из 
се ри је и ра ни при мер ин те гри са ног тран сме диј ског при по ве да ња. У днев ни ку, ко ји 
се по при лич но до бро про да вао на вр хун цу кул тур ног ути ца ја се ри је, на ла зи ло се мно-
го тра го ва о Ло ри ном уби ству и ње ној скри ве ној мрач ној про шло сти. Док гле да о ци 
ни су мо ра ли да про чи та ју днев ник да би раз у ме ли за плет се ри је – прем да је раз у ме ва ње 
не у хва тљив циљ кад се ра ди о Твин Пик су – днев ник је пру жио ва жне ин фор ма ци је о 

4 He nry Jen kins, Con ver gen ce Cul tu re: Whe re Old and New Me dia Col li de (New York: New York Uni ver sity 
Press, 2006).
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ли ко ви ма и за пле ту из ка нон ског пред ло шка, те се тим ма те ри ја лом ка сни је де таљ ни је 
по за ба вио филм Твин Пикс: Ва тро, хо дај са мном (Twin Pe aks: Fi re Walk With Me), ко ји 
го во ри о до га ђа ји ма ко ји су се де си ли пре оних при ка за них у се ри ји. На кон днев ни ка 
усле ди ле су још две ди је гет ске про прат не књи ге, ау то би о гра фи ја аген та Деј ла Ку пе ра, 
ко ју чи ни тран скрипт бе ле жа ка ко је је у дик та фон дик ти рао „Да ја ни“, и ту ри стич ког 
во ди ча за град Твин Пикс, али ни јед на ни је би ла на ро чи то по пу лар на због па да гле да-
но сти се ри је и пре ки да еми то ва ња на кон дру ге се зо не. (...)

Прем да не ма ју то ли ко ду гу исто ри ју као ро ма ни за сно ва ни на те ле ви зиј ским се-
ри ја ма, про прат не ви део-игре пру жа ју још је дан увид у стра те ги је и иза зо ве тран сме-
диј ске те ле ви зи је. Нај ста ри је игре ба зи ра не на се ри ји Зве зда не ста зе је су тек сту ал не 
аван ту ри стич ке игре из 70-их го ди на и си му ла то ри ле те ња из 80-их го ди на два де се-
тог ве ка. Но, у игра ма по так ну тим но ви јим те ле ви зиј ским се ри ја ма вид на је по ја ва 
но вих стра те ги ја за гра ђе ње ли ко ва, до га ђа ја и све та при че, као и све жег при сту па 
пи та њу при пад но сти ка но ну. Ве ћи на ових ига ра ни су део ши ре тран сме диј ске на ра-
тив не кам па ње већ у пр ви план ис ти чу свет при че из из вор не те ле ви зиј ске фран ши зе, 
што вам до зво ља ва да ис ку си те свет она ко ка ко је прет ход но ви ђен са мо на те ле ви-
зиј ском екра ну. Са ра зно вр сним ме сти ма рад ње, ко ја се кре ћу од опа сних ули ца Лос 
Ан ђе ле са у се ри ји Пр ља ва знач ка (The Shi eld), пре ко за вр шет ка сле пе ули це у пред-
гра ђу Очај них до ма ћи ца (De spe ra te Ho u se wi ves) до да ле ког све ми ра Све мир ске кр ста-
ри це Га лак ти ка (Bat tle star Ga lac ti ca), ви део-игре по твр ђу ју ви ђе ње Хен ри ја Џен кин са 
да њи хо ви на ра ти ви пр вен стве но функ ци о ни шу као про стор но при по ве да ње, што 
зна чи да ис тра жу је мо вир ту ел не при ка зе све та при че ство ре ног у се риј ском про гра му 
с на ме ром да про ши ри мо на ра тив но ис ку ство и уче ству је мо у из ми шље ном уни вер-
зу му.5 Про прат не игре ко је обо жа ва о ци нај ви ше во ле су оне ко је ре про ду ку ју те ле ви-
зиј ски уни вер зум са жи во пи сним и имер сив ним све том при ча. Прем да ре кон струк ци ја 
про сто ра ну жно не пре но си кључ не на ра тив не ин фор ма ци је, је дан од кри те ри ју ма 
ко ји љу би те љи ига ра ко ри сте да до не су вред но сни суд је сте ко ли ко пре ци зно је ре-
проду ко ван свет при че и ко ли ко до след но је пре сли кан фик тив ни про стор ко је су 
гле да о ци упо зна ли то ком го ди на еми то ва ња те ле ви зиј ске се ри је. (...) 

Сма тра се да се љу би те љи те ле ви зиј ских се ри ја нај ви ше ве жу за ли ко ве, па у скла-
ду с тим игра ко ја не успе да пре сли ка оми ље ни, сви ма зна ни лик че сто не при вла чи 
обо жа ва о це. Игра чи че сто не го ду ју што су њи хо ви оми ље ни ли ко ви у игра ма огра ни-
че ни, јер је ду би на сло же них ли ко ва све де на на не ко ли ко хи ро ва и ма ли број рас по ло-
жи вих рад њи. На при мер, игра Ба фи, уби ца вам пи ра: ха ос про ди ре (Buffy the Vam pi re 
Slayer: Cha os Ble eds) до зво ља ва вам да ко ри сти те нео гра ни чен број ли ко ва из се ри је 
(не ки су са ори ги нал ним гла сом глум ца), али је ди но што мо же те да ура ди те као тај лик 
је сте да се про би ја те кроз вир ту ел ни Са ни дејл, да се бо ри те са чу до ви шти ма и да си па-
те из ру ка ва ду хо ви те до сет ке – љу би те љи се ри је то сма тра ју не до пу сти вим упро шћа-
ва њем ли ко ва ко је су за во ле ли и за ко је има ју осе ћај да их лич но по зна ју. (...) Јед на од 
стра те ги ја ко ја се че сто при ме њу је да би се пре мо стио јаз из ме ђу ка рак те ри за ци је у 

5 He nry Jen kins, “Ga me De sign as Nar ra ti ve Ar chi tec tu re,” у: First Per son : New Me dia as Story, Per for man ce, 
and Ga me, ур. No ah War drip-Fruin и Pat Har ri gan (Cam brid ge, Mass: MIT Press, 2004).
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се ри ји и ка рак те ри за ци је у ви део-игри је сте да се игра ба зи ра на но вом про та го ни сти 
ко ји се уво ди у по зна ти свет ТВ се ри је. Та ко, на при мер, у ви део-игри Пут до по што-
ва ња (Road to Re spect), ко ја се ба зи ра на По ро ди ци Со пра но, игра те у ли ку Џо и ја Ла ро ке, 
не по зна тог си на уби је ног ганг сте ра Биг Пу си ја, и ис тра жу је те фик тив не ло ка ци је у Њу 
Џер зи ју из се ри је као клуб Ба да Бинг или ме са ру Код Са три ја ла и дру жи те се са глав-
ним ли ко ви ма као што су То ни, Кри сто фер и По ли Вол натс. Иа ко је Џои пот пу но но ви 
лик без те ре та оче ки ва ња да бу де до сле дан те ле ви зиј ској вер зи ји, рад ња игре ре ду-
ку је оквир при по ве да ња и фо ку си ра се ис кљу чи во на на сил нич ки жи вот ма фи ја ша, 
ели ми ни шу ћи при то ме ме ђу соб ни од нос То ни је ве две „по ро ди це“ за хва љу ју ћи ко ме 
се се ри ја де фи ни ше као те ле ви зиј ска пре крет ни ца. У слич не при ме ре про прат них 
ви део-ига ра ко је уво де но ве ли ко ве спа да ју и Игра До си је икс (The X-Fi les Ga me), Бек ство 
из за тво ра: за ве ра (Pri son Bre ak: The Con spi racy), и Из гу бље ни: Виа До мус (Lost: Via Do mus). 
Без об зи ра на то да ли игре ко ри сте по сто је ће или но ве ли ко ве, оне су обе ле же не 
упро шћа ва њем ли ко ва. (...) По не кад су ви део-игре за чи ње не ми то ло шком по тком у 
ко јој за гри же ни фа но ви пре по зна ју алу зи је на по за ди ну ли ко ва и рад ње или на не ку 
ми сте ри ју из ТВ се ри је, али још ни сам на и шао на игру ко ја, осим што кре и ра по зна ти 
свет при че, успе ва да на ра тив ну по ен ту по ве же са ка нон ском се ри јом на је дан сми слен, 
а не по вр шан, на чин. Уо че ни не до ста так до бре игре чи ји се са др жај мо же ин те гри са ти 
у ка нон ука зу је на ства ра лач ки иза зов ко ји сто ји пред сва ким по ку ша јем тран сме диј-
ског при по ве да ња: ка ко кре и ра ти на ра тив ну на до град њу по сто је ће глав не фран ши зе 
ко ја би на гра ди ла по што ва о це ка но на, али при то ме не би по ста ла оба ве зно шти во 
за оне ко ји би се ра ди је др жа ли са мо јед ног ме ди ја, на ро чи то ка да се из вор ни са др жај 
при ка зу је у на став ци ма то ком ду жег вре мен ског пе ри о да и зах те ва кон стант но ула-
га ње вре ме на и па жње? Дру гим ре чи ма, зах те ви те ле ви зиј ске ин ду стри је и пра ви ла 
те ле ви зиј ске по тро шње на ла жу да тран сме диј ска на до град ња се риј ских фран ши за 
мо ра да на гра ди све ко ји у њој уче ству ју, али не сме да ка зни оне ко ји не уче ству ју. (...)

Чи ста хе ми ја као тран сме диј ски на ра тив ба зи ран на ли ко ви ма

Чи ста хе ми ја је ис црп на сту ди ја ли ка про фе со ра хе ми је ко ји се ко рак по ко рак 
пре тва ра у кра ља тр го ви не дро гом, та ко да пре пли ће уз бу ђе ње, на пе тост и цр ни ху-
мор, на ли ку ју ћи на Бра ћу Ко ен. Ве ћи на ТВ се ри ја ко је су обе руч ке при хва ти ле транс-
ме ди јал ност спа да ју у жа нр фан та сти ке или ко ме ди је, као на при мер Хе ро ји (He ro es) 
или У кан це ла ри ји (The Of  ce). Фан та сти ка и на уч на фан та сти ка мо гу по сег ну ти за транс-
ме ди јал но шћу ка ко би ство ри ле про ши ре не и де таљ ни је вер зи је сво јих из ми шље них 
све то ва, јер ти све то ви су оно што пу бли ку нај ви ше при вла чи – ста вља ње на гла ска 
на из град њу све та при че по мо ћу па ра тек сто ва ста ра је и про ве ре на стра те ги ја на ра-
ти ва сме ште них у уни вер зу ме ко ји се од ли ку ју је дин стве ним на уч ним или ма гич ним 
осо би на ма, те зах те ва ју да ље ис тра жи ва ње и ис пи ти ва ње. Што се ко ме ди ја ти че, транс-
ме ди јал ност мо же обез бе ди ти ме сто где би се пла си ра ли но ви ге го ви или у пр ви план 
ис та као за плет са спо ред ним ли ко ви ма, а да се при то ме не на ру ши на ра тив ни ток 
ни ти раз вој ли ко ва ма тич не се ри је.
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Прем да се у по ре ђе њу са слич ним про гра ми ма Чи ста хе ми ја тек скром но по слу-
жи ла тран сме диј ским мо гућ но сти ма, упо тре бље не стра те ги је да ју за ни мљив кон траст. 
Док су мно го број ни тран сме диј ски са др жа ји се ри је Из гу бље ни по ну ди ли но ве на ра-
тив не до га ђа је и про ши ри ли свет при че, Чи ста хе ми ја се пр вен стве но усред сре ди ла 
на ли ко ве. Од лу ка да се тран сме диј ски са др жа ји ба зи ра ју на ли ко ви ма има сми сла с 
об зи ром на жа нр и на ра тив не стра те ги је Чи сте хе ми је: не по сто ји ми то ло шка по тка 
ни ти за мр ше на ми сте ри ја ко ју тре ба од го нет ну ти, па за то тран сме диј ска на до град ња 
прак тич но не ну ди ни ка кве но ве на ра тив не до га ђа је ре ле вант не за при чу у це ли ни. 
Као што је де таљ но об ра ђе но у по гла вљи ма Ли ко ви и Ева лу а ци ја, Чи ста хе ми ја се пре-
вас ход но фо ку си ра на раз ра ду ли ко ва, та ко да је тран сме диј ска стра те ги ја пот пу но у 
скла ду са пре о вла ђу ју ћим на ра тив ним то ном и окви ром ма тич ног про гра ма. Свет при-
че Чи сте хе ми је је при лич но ре а ли стич на вер зи ја Ал бу кер ки ја у Њу Мек си ку, те транс-
ме диј ски са др жај је два да при да је ика кву па жњу ме сту рад ње. Ово пре ба ци ва ње 
на гла ска са све та при че и ли ни ја за пле та на ли ко ве у тран сме диј ском при по ве да њу 
де ли мич но је по ве за но с тим што Чи ста хе ми ја спа да у жа нр озбиљ не дра ме, али чак 
и слич на драм ска се ри ја по пут Љу ди са Мен хет на (Mad Men) свој ма ли из лет у транс ме-
диј ске во де за сни ва на исто риј ском пе ри о ду све та при че, као што се ви ди из веб-сај то ва 
на ко ји ма се на ла зи во дич кроз кок те ле и мо ду из се ри је. На су прот то ме, тран сме диј-
ска на до град ња Чи сте хе ми је усред сре ђу је се на ли ко ве, а не на ме сто и вре ме рад ње 
или за плет, те ти ме обез бе ђу је до дат ну ду би ну се ри је ко ја већ при ка зу је из у зет но 
раз ра ђе не ли ко ве. Ве ћи на те тран сме диј ске ка рак те ри за ци је фо ку си ра на је на спо-
ред не ли ко ве, а не на про та го ни сту Вол те ра Вај та, и под вла чи ху мо ри стич ни а не драм-
ски тон се ри је ти ме што до дат ни ви део-сним ци и веб-сај то ви от кри ва ју за бав не цр те 
Хен ка, Ма ри, Ба џе ра и Со ла, ко ји спа да ју ме ђу не то ли ко озбиљ не ли ко ве у се ри ји – 
нај за бав ни ји ди је гет ски до да так је про мо тив ни веб-сајт адво кат ске кан це ла ри је Со ла 
Гуд ма на, ко ји слу жи као па ро ди ја адво ка та-ло ва ца на од ште те и па ро ди ја не у ку сно 
ди зај ни ра ног веб-сај та. Чак и кад се мрач ни глав ни лик Вол тер по ја ви у јед ној ми ни зо ди, 
при ка зан је у не што ко мич ни јем све тлу, са крат ким сним ци ма где га ви ди мо ка ко слу ша 
бу ду ћег зе та Хен ка док при ча о пред брач ним сек су ал ним до го дов шти на ма или ка ко 
са над ро ги ра ним Ба џе ром не спрет но по ку ша ва да про ва ли у ку ћу јед не ста ри це. Ове 
ми ни зо де не про тив ре че ли ни ја ма основ ног за пле та у се ри ји већ ну де дру га чи ји али 
ком па ти бил ни ху мо ри стич ни тон ко ји је при гу шен у не што мрач ни јем ма тич ном про граму.

Иа ко Чи стој хе ми ји не до ста ју ми то ло шка про стран ства ко ја под сти чу про прат не 
игре да ис тра жу ју свет при че, се ри ја је из не дри ла две он лајн ми ни-игре ко је ука зу ју 
на но ви пра вац у ко јем се мо же раз ви ја ти тран сме ди јал ност за сно ва на на игра ма. Обе 
ми ни-игре су на пра вље не за AMC-ов веб-сајт под ди рект ном ко ор ди на ци јом про ду-
це на та се ри је и обе игре има ју гра фи ку у сти лу ани ми ра ног стри па са ин тер ак тив ним 
на ра тив ним ди зај ном; пр ва, „Са слу ша ње“ („The In ter ro ga tion“) пу ште на је у про да ју у 
про ле ће 2010. го ди не то ком тре ће се зо не се ри је, док је на ста вак „Све се пла ћа“ („The 
Cost of Do ing Bu si ness“) иза шао и као игра на пре тра жи ва чу и на мо бил ним уре ђа ји ма 
пре че твр те се зо не на ле то 2011. „Са слу ша ње“ нас ста вља у уло гу аген та Хен ка из 
Упра ве за су зби ја ње нар ко ти ка, ко ји са слу ша ва осум њи че ног чла на кри ми нал не гру-
пе ко ја кри јум ча ри дро гу; „Све се пла ћа“ игра мо као Џе си, ко ји по ку ша ва да на пла ти дуг 
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од нар ко ма на. Ни је дан за плет ни је део ка нон ског са др жа ја се ри је, али су си ту а ци је 
ве о ма увер љи ве и у скла ду су са ли ко ви ма у но вом мо де лу епи зо да ка рак те ри стич ном 
за про прат не игре; Гор дон Смит, по моћ ник сце на ри сте ко ји је на пи сао сце на рио за 
игре, об ја шња ва да се на да да су игре „вер не ли ко ви ма из се ри је, али да рад ња ига ра 
ни је до слов но пре у зе та из се ри је. Чи ни нам се да би до га ђа ји у њи ма у не ком тре нут-
ку мо гли да се де се не ко ме у се ри ји, има мо ути сак као да су из се ри је.“6 Упра во тај 
ак це нат на кре и ра њу на до град ње ко ја во ди ра чу на да иден ти тет ли ко ва и тон бу ду 
ускла ђе ни са се ри јом, ука зу је на сна гу тран сме ди јал но сти Чи сте хе ми је: при да ју ћи 
ма њи зна чај за пле ту, на до град ња функ ци о ни ше та ко што омо гу ћа ва гле да о ци ма да 
про ве ду вре ме са ли ко ви ма без по тре бе да пом но пра те за плет као што то зах те ва 
ве ћи на ка нон ске на до град ње. Ми ни зо де са ли ком Џе си ја по ка зу ју тај при ступ: ли ни је 
за пле та ко је пра те ње гов лик у се ри ји че сто су при лич но мрач не и озбиљ не док се 
ми ни зо де с ху мо ром фо ку си ра ју на ње гов но ви бенд и умет нич ке кре а ци је, а не на 
бор бу са за ви сно шћу ни ти на про цес са зре ва ња уз Вол та у ко ме ви ди очин ску фи гу ру. 
Нај ин те ре сант ни ји је је дан ви део ко ји при ка зу је хи по те тич ку ани ми ра ну се ри ју Струч ни 
тим (Te am S.C.I.E.N.C.E.) у ко јој Џе си гру пу кри ми на ла ца из се ри је пре тва ра у тим су пер-
хе ро ја ко ји се бо ре про тив кри ми на ла. Ва тре ним љу би те љи ма се ри је ви део не ну ди 
са мо но ви по глед на ли ко ве већ да је нео бич но за ни мљив увид у пси хо ло ги ју Џе си је вог 
ли ка, при ка зу ју ћи ка ко он на ра ти ви зу је и ра ци о на ли зу је сво ја ис ку ства, и по зи ци о-
ни ра ње го ве им пре сив не умет нич ке ве шти не на спрам ње го вих кри ми нал них рад њи. 
Ни је дан до га ђај у овом са др жа ју ни је ка нон ски и све је очи глед но ван све та при че – мо-
жда се мо же ту ма чи ти као ди је гет ски до да так не че га што би Џе си на пра вио да је имао 
вре ме на, зна ња и ис трај но сти, али ве ро ват ни је је да се ра ди о хи по те тич ној игри спе-
ку ли са ња, по и гра ва ња са жан ром, то ном и про дук циј ским мо ду сом, при че му је за-
др жа на до след ност ли ка. Као и ве ћи на дру гих тран сме диј ских са др жа ја Чи сте хе ми је, 
ове игре вас увла че у из вор ну те ле ви зиј ску се ри ју и ну де до дат ну ду би ну, а не про-
ши ру ју оквир и гра ни це све та при че. Сва ки до да так из гле да као да би мо гао би ти 
ка нон ски, али не по зи ва на пом но се ци ра ње за пле та ко је ка рак те ри ше тран сме диј ске 
са др жа је Из гу бље них. Ни је дан тран сме диј ски до да так Чи сте хе ми је не на гра ђу је гле-
да о це но вим ста за ма ко је во де ка про ду бље њу на ра тив ног до жи вља ја и обо га ћу ју 
фик тив ни уни вер зум, ни ти при ка зу је до га ђа је од ика квог зна ча ја за при чу. Уме сто 
то га, тран сме диј ски до да ци нам омо гу ћа ва ју да про ве де мо ви ше вре ме на са ли ко ви-
ма с ко ји ма смо се збли жи ли то ком те ле ви зиј ске се ри је, да раз ви ја мо па ра со ци јал не 
од но се о ко ји ма ви ше го во рим у по гла вљу Ли ко ви. Прем да у по ре ђе њу са па ра тек со-
ви ма Из гу бље них не из гле да ју то ли ко ино ва тив ни ни ти им пре сив ни, тран сме диј ски 
са др жа ји Чи сте хе ми је функ ци о ни шу бо ље као на до град ња из вор ног на ра ти ва јер 
ко ри сте пред ност се риј ске те ле ви зи је: ве зи ва ње за ли ко ве. Ни ко ко ис тра жу је транс-
ме диј ске са др жа је Чи сте хе ми је не ће на осно ву њих про ме ни ти по сто је ћа ни ти ство-
ри ти по гре шна оче ки ва ња од се ри је, јер су ти са др жа ји ве о ма ја сно по зи ци о ни ра ни 
као до дат ни, не бит ни „екс тра“ ма те ри ја ли, а не су штин ски еле мен ти за пле та рас по-
ре ђе ни на ви ше раз ли чи тих плат фор ми. Но, у свом скром ном успе ху, тран сме диј ска 

6 Из Bre a king Bad In si der Pod cast за епи зо ду #409, 13. сеп тем бар 2011.
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на до град ња Чи сте хе ми је је бо ље по сти гла циљ да на гра ди гле да о це ко ји уче ству ју, 
а да при то ме не ка зни оне ко ји не уче ству ју. И док смо све до ци но вих екс пе ри ме на та 
и ино ва ци ја на по љу тран сме диј ског при по ве да ња, Чи ста хе ми ја и Из гу бље ни ну де 
вред не лек ци је ка ко ус по ста ви ти рав но те жу из ме ђу оче ки ва ња гле да ла ца и бри ге о 
ка но ну, с јед не стра не, и ре ла тив не ва жно сти до га ђа ја, све та при че и ли ко ва, с дру ге.

Тран сме ди јал ност ти па „Ка ко је сте“ на су прот тран сме ди јал но сти ти па  
„Ка ко би би ло?“

(...) При ме ћу ју се две ве ће тен ден ци је ка рак те ри стич не за прак су тран сме диј ског 
при по ве да ња, два су прот ста вље на при сту па ко је мо же мо на зва ти „Ка ко је сте“ и „Како 
би би ло?“. За пр ви при ступ од лу чи ла се се ри ја Из гу бље ни. Тран сме диј ски са др жа ји 
ти па „Ка ко је сте“ на сто је да при чу из те ле ви зиј ског пред ло шка про ши ре ка нон ски та ко 
што обез бе ђу ју пре ци зна об ја шње ња фик тив ног уни вер зу ма с на ме ром да до при не су 
бо љем схва та њу и пу ни јем до жи вља ју све та при че. Овај на ра тив ни мо дел на гра ђу је 
фо рен зич ки на стро је не обо жа ва о це обе ћа ва ју ћи рас плет кад све ко нач но до ђе на 
сво је ме сто – као сим бол мо гле би по слу жи ти сла га ли це из се ри је Из гу бље ни, где је до-
слов но по треб но сло жи ти све де ло ве че ти ри раз ли чи те сла га ли це да би се от кри ле 
до дат не на ра тив не ин фор ма ци је скри ве не на ма пи, ко ју је на блин ди ра ним вра ти ма 
мо гу ће ви де ти са мо под ул тра љу би ча стим све тлом. Ако је је дан циљ кон зу ма ци је 
при че сти ца ње де таљ ног зна ња о фик тив ном уни вер зу му, он да тран сме диј ски са др-
жа ји ти па „Ка ко је сте“ раш чла њу ју зна ње о на ра ти ву и рас по ре ђу ју га на ра зно вр сне 
тран сме диј ске до дат ке, те га за гри же ни љу би те љи тим ским ра дом по но во при ку пљају 
и угра ђу ју у де таљ ну сла га ли цу.

Су про тан тип тран сме диј ског при по ве да ња ука зу је на раз ли чи те на ра тив не ци ље ве 
и по ка за те ље успе ха: то је на до град ња ти па „Ка ко би би ло?“ чи ји је при мер игра Тим 
струч ња ка на ста ла на осно ву пред ло шка се ри ја ла Чи ста хе ми ја. Овај при ступ тран сме-
ди јал но сти ба ви се оним што је хи по те тич ки мо гу ће, а не оним што је ка нон ски тач но, те 
по зи ва гле да о це да за ми сле ал тер на тив не при че и при сту пе при по ве да њу ко је ни у ком 
слу ча ју не тре ба схва ти ти као по тен ци јал ни ка нон. Циљ овог ти па транс ме диј ског при-
по ве да ња је сте да се оти сне од ма тич ног бро да у па ра лел не ди мен зи је, при че му су у 
пр вом пла ну тон, ат мос фе ра, ли ко ви и стил ви ше не го на ста вак ка нон ског за пле та или 
све та при че. Од нас се не оче ку је да по ве ру је мо да је Џе си за пра во на пра вио стрип и ани-
ми ра ну се ри ју у ко ји ма ње го ви при ја те љи по ста ју фик тив ни тим су пер хе ро ја, али се пред 
нас по ста вља мо гућ ност да је то мо гао учи ни ти и од нас се тра жи да за ми сли мо „Ка ко би 
би ло да је то учи нио?“ Ова вр ста хи по те тич ког на ра тив ног па ра тек ста на гла ша ва фик ци-
о нал ност сва ког на ра ти ва, јер ка рак те ри за ци ја Вол те ра Вај та као слу чај ног ди ле ра дро ге 
ни је ни шта „ствар ни ја“ од Џе си је ве ин тер пре та ци је Вол те ра Вај та као Док то ра Хе ми ча ра, 
ко ји се бо ри про тив зом би ја и по ка зу је да је „пр ва ли га“, јер су и је дан и дру ги под јед на ко 
из ми шље ни ли ко ви без об зи ра на то што је дан очи глед но има спо ред ну уло гу. Се ри ја-
ли зо ва ни на ра ти ви су ра до гле да ни јер кре и ра ју убе дљи ве све то ве при ча у ко је мо же-
мо уро ни ти, па у скла ду с тим, тран сме ди јал ност ти па „Ка ко би би ло?“ умно жа ва по тен-
ци јал тих на ра ти ва уво де ћи их у до мен хи по те тич ких ва ри ја ци ја и тран сму та ци ја.
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Оба ти па тран сме ди јал но сти нај бо ље је по сма тра ти као век то ре или тен ден ци је 
пре не го одво је не ка те го ри је, јер по сто ји мо гућ ност пре та ка ња и пре кла па ња два ју 
при сту па. (...) Обе тен ден ци је при хва та ју лу дич ку стра ну на ра ти ва, али се осла ња ју на 
раз ли чит вид игре: тран сме диј ска на до град ња ти па „Ка ко је сте“ функ ци о ни ше као 
сла га ли ца са ре ше њем и рас пле том на кра ју, док су па ра тек сто ви ти па „Ка ко би би ло?“ 
ви ше у сти лу пре ру ша ва ња и игра ња уло га, са spi noff сце на ри ји ма ко ји не ма ју „пра ви“ 
рас плет ни ти до при но се раз во ју ка нон ског на ра ти ва.

Ва жни пре се да ни за оба ова тран сме диј ска мо ду са мо гу се на ћи у обла сти фа нов ске 
про дук ци је и по тр о шач ке прак се. Не ке фа нов ске кул ту ре без сум ње про из во де па ра-
тек сто ве ти па „Ка ко је сте“, ко ји се од ли ку ју де таљ ним ше мат ским при ка зи ма тех но-
ло ги је из уни вер зу ма Зве зда них ста за ко је је Боб Ре хак на звао „кул ту ром ше ме“.7 Ова 
стра те ги ја ма пи ра ња и ка та ло ги за ци је ка нон ског уни вер зу ма про цве та ла је са по ја вом 
ви ки ја, јер љу би те љи се ри је мо гу да са ра ђу ју на кре и ра њу ен ци кло пе диј ског зна ња 
о све ту при че. Та кви мо ду си афир ма циј ског уче шћа обо жа ва ла ца да ју пред ност ка нон-
ској ау тен тич но сти, зах те ва ју до бро по зна ва ње на ра ти ва, при зна ју вр хов ни ау то ри тет 
show run ner-а, и тра га ју за ве за ма и те о ри ја ма да по пу не ру пе у на ра ти ву. 

По зна ти ји при ме ри фа нов ске ра ди но сти ра ђе ни су по мо де лу па ра диг ме „Ка ко би 
би ло?“ где на и ла зи мо на фа нов ску фик ци ју, ре мик со ва не сним ке и дру ге об ли ке кре-
а тив но сти обо жа ва ла ца ко ји не по ла жу пра во на ка нон ску ау тен тич ност већ у ду ху 
за ба ве по сту ли ра ју низ хи по те тич ких на ра тив них мо гућ но сти. Вред ност тих па ра тек-
сто ва ле жи у огром ном тран сфор ма тив ном по тен ци ја лу, ко ји про из ла зи из на пу шта-
ња окви ра ка но на и по сту ли ра ња мо гућ но сти ко је са свим очи глед но ни су „ствар не“ 
уну тар фик тив ног уни вер зу ма, би ло да се ра ди о раз ра ди им пли цит ног под тек ста, 
ко ја са др жи ин тер тек сту ал на укр шта ња са дру гим фран ши за ма или са ствар ним жи-
во том, би ло да је у пи та њу па ро ди ја ко ја на за ба ван на чин ре ви ди ра жа нр, стил или тон 
ори ги нал не се ри је. Не ке фа нов ске тво ре ви не ти па „Ка ко би би ло?“ ка зу ју при че ко је 
на сто је да се укло пе у ка нон ску ма ти цу или да по ну де ал тер на тив не ин тер пре та ци је 
ко је су у скла ду са ви зи јом ко ју обо жа ва о ци има ју о се ри ји – по не кад и вер ни је не го 
што то чи ни ка нон ски на ра тив. Та ква се фа нов ска ра ди ност, ме ђу тим, ско ро увек по-
зи ци о ни ра ван ка но на и ра до оста је у до ме ну хи по те тич ких мо гућ но сти, чак и ако 
бо ље ис пу ња ва гле да лач ка оче ки ва ња не го зва нич ни на ра тив ни ка нон.

За ни мљив слу чај тран сме диј ског са др жа ја ко ји је про из вод фа нов ске ра ди но сти 
и ко ји се по и гра ва са обе тен ден ци је тран сме ди јал но сти је сте не зва нич на игра ал тер-
на тив не ствар но сти за ко ју је као пред ло жак по слу жи ла се ри ја Али јас (Ali as). Игра је 
на ста ла 2005. го ди не и по зна та је под на зи вом Om ni fam ARG. Пу ште на у про мет то ком 
тре ће се зо не се ри је и на кон што је ABC из ба цио зва нич не ARG-ове то ком пр ве две 
се зо не, игра Om ni fam ни је се де кла ри са ла као не зва нич ни па ра текст већ је, ка ко је то 
оби чај са ARG-ови ма, се бе пред ста ви ла као део „ствар ног све та“ не по ве зан са фик-
тив ним све том те ле ви зиј ске се ри је –тек је у ка сни јем то ку игре по ста ло ја сно да ни је 
на ста ла под ли цен цом ABC-ја не го да су је на пра ви ли и по кре ну ли љу би те љи се ри је. 
Ин те ре сант но је при ме ти ти да је не зва нич ни ARG био да ле ко вер ни ји ду ху ком плек сног 

7 Bob Re hak, “Franz Jo seph and Star Trek’s Blu e print Cul tu re”, Grap hic En gi ne блог, 11. март 2012.
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за ве ре нич ког на ра ти ва се ри је не го што је то зва нич ни ARG, ко ји је са др жао не за ви-
сни је он лајн ми ни-игре ко је се ко ри сте ико но гра фи јом и све том при че из се ри је. Игра 
Om ni fam је би ла спрем на да пру жи ви ше ин фор ма ци ја ти па „Ка ко је сте“ ко је су ин те-
грал ни део ми то ло шке по тке о Рам бал ди ју на ко јој по чи ва се ри ја – осим што игру 
ни је одо брио кре а тор ски тим се ри је, чи ме њен псе у до ка нон по ста је тран сме ди јал ност 
ти па „Ка ко би би ло?“8 Ова тен зи ја све до чи ка ко о же љи не ких фа но ва да ужи ва ју у 
тран сме диј ским са др жа ји ма ко ји их на гра ђу ју зна чај ном на ра тив ном ин те гра ци јом 
та ко и о же љи дру гих фа но ва да кре и ра ју соп стве не при че ко је опо на ша ју ка нон ске, 
без об зи ра да ли има ју ау тор ско одо бре ње или кон фир ма ци ју уну тар се ри је. 

Из вор ник: Ja son Mit tell. Com plex TV: The Po e tics of Con tem po rary Te le vi sion Storytel ling (New York 
Uni ver sity Press, New York and Lon don), 2015, стр. 292–318.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)

8 За де таљ но раз ма тра ње АРГ-ова се ри је Али јас ви де ти Hen rik Örnebring, “Al ter na te re a lity ga ming 
and con ver gen ce cul tu re,” In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es 10, br. 4 (1. de cem bar 2007): 445−462.


