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ОСЕ ЋА ЊА У СЕ РИ ЈА МА ЗВЕ ЗДА НЕ СТА ЗЕ И  
СВЕ МИР СКА КР СТА РИ ЦА ГА ЛАК ТИ КА:   

ШТА НАС ЧИ НИ ЉУ ДИ МА
Фран ши зе Зве зда не ста зе и Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка пра ве раз ли ку из ме-

ђу емо тив ног и не стра стве ног по на ша ња као пре по зна тљи ву од ли ку ко ја раз два ја 
људ ске од не-људ ских ју на ка. Ме ђу тим, по сто ји не ве ро ват на раз ли ка у то ме ка ко ове 
фран ши зе (и фил мо ви и те ле ви зиј ске се ри је) ко ри сте те од ли ке. И Зве зда не ста зе и 
Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка су успе шно об но вље ни и вер зи је са „сле де ћом ге не-
ра ци јом“ су сни мље не на по чет ку 21. ве ка.

[...] Струч ња ци већ ду го го во ре да ки не ма то граф ска про дук ци ја слу жи као мо дел 
на осно ву ког по је дин ци у пост мо дер ном дру штву фор ми ра ју сво је иден ти те те (Bu kat-
man). Обе се ри је ре флек ту ју по ли тич ка и дру штве на пи та ња свог вре ме на. Зве зда не 
ста зе: ори ги нал на се ри ја, сце на ри сте Џи на Ро ден бе ри ја, при ка зи ва ла се од 1966. до 
1969. го ди не, а Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка је по че ла де сет го ди на ка сни је и при ка-
зи ва ла се од 1978. до 1979. Зве зда не ста зе су об ра ђи ва ле те ме као што су мир, ау то ри-
тар ни ре жи ми, им пе ри ја ли зам, кла сни кон флик ти, ра си зам, људ ска пра ва, фе ми ни зам 
и тех но ло ги ја. Се ри ја Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка се на ка чи ла на успех пр вог 
на став ка фил ма Зве зда не ста зе из 1977, ко ји је ре жи рао Џорџ Лу кас у је ку успе ха аме-
рич ких и со вјет ских ис тра жи вач ких све мир ских про гра ма из 1960-их и 1970-их го ди на. 
Ри мејк се ри је Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка (Sci-fi, 2003–2009) ис тра жи вао је по ли-
тич ке за бри ну то сти са вре ме не Аме ри ке. Кон крет но, те ма ти зо ва ла је про стор САД 
на кон до га ђа ја 11. сеп тем бра 2001, те „рат про тив те ро ри зма“ ко ји је по кре нуо аме-
рич ки пред сед ник Џорџ Буш мла ђи. Док је се ри ја из 1970-их по ку ша ла да по вра ти 
сло бо ду и прав ду ши ром га лак си је, но ви ја се ри ја при ка зу је дис то пиј ске све то ве, на-
си ље и бор бу за оп ста нак. Зве зда не ста зе су то ком свог раз во ја ис тра жи ва ле но ве 
про сто ре и про го ва ра ле о мно гим са вре ме ним етич ким ди ле ма ма. Ме ђу тим, ове 
се ри је та ко ђе ре флек ту ју зна ња из пси хо ло ги је свог вре ме на, и то у ода би ру глу ма ца, 
фор ми ра њу ју на ка и рад њи епи зо да.

Од ка да је 1990-их омо гу ће но ис тра жи ва ње мо зго ва жи вих љу ди функ ци о нал ном 
маг нет ном ре зо нан цом (fMRI), све до ци смо огром ног ин те ре со ва ња за ис тра жи ва ња 
у до ме ни ма не у ро на у ке и ког ни тив не пси хо ло ги је. Ово ис тра жи ва ње је ре ви ди ра ло 
на ше зна ње о емо ци ја ма, от кри ва ју ћи њи хо ву уло гу у про це су ра ци о нал ног до но ше ња 
од лу ка. Ка ко по ка зу је не у ро лог Ан то нио Да ма сио у књи зи Де кар то ва гре шка (De scar tes’ 
Er ror), па ци јен ти са оште ће њем од ре ђе них де ло ва мо зга, код ко јих по да ци о вла сти тим 
осе ћа њи ма не до спе ва ју до њи хо вог про це са до но ше ња од лу ка, ни су у мо гућ но сти 
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да до не су јед но став не од лу ке по пут то га у ко ји ре сто ран да оду, али и од лу ке ко је су 
ва жне за њи хов жи вот.

Сход но то ме, про ме на у зна њу ко је има мо о осе ћа њи ма мо же да се ви ди у ори ги нал-
ној се ри ји Зве зда не ста зе и у фил му из 2009. го ди не. Кључ на фи гу ра у овој фран ши зи 
је Го спо дин Спок, по лу чо век, по лу-Вул ка нац, лик ли шен осе ћа ња. У сво јој не при стра-
сној при бра но сти, он је оли че ње оног ти па „ра ци о нал ног“ на уч ног ли ка ко ји је био 
по пу ла ран у то вре ме. Ме ђу тим, по што је ис тра жи ва ње от кри ло да про цес до но ше ња 
од лу ка има сво јих мањ ка во сти и да је по не кад не мо гућ без упли ва осе ћа ња, филм 
Зве зда не ста зе (2009) ре флек ту је ову по зи тив ни ју оце ну осе ћа ња – у ње му је уло га 
осе ћа ња у са знај ном про це су и про це су до но ше ња од лу ка на цен трал ном ме сту. [...]

Пи та ње осе ћа ња као од ре ђу ју ће од ли ке „људ ско сти“ та ко ђе се по ми ње и у Све мир-
ској кр ста ри ци Га лак ти ка. Ов де „ван зе маљ ци“, ко ји се на зи ва ју Сај лон ци ма, на вод но 
не по се ду ју осе ћа ња, од но сно зна ју за са мо јед но – мр жњу. Због то га они не мо гу да 
ре а гу ју на мо ра лан на чин, а љу ди на све мир ској кр ста ри ци Га лак ти ка осе ћа ју да има ју 
пра во да их сма тра ју ин фе ри ор ни ма и да их му че. Ме ђу тим, не ки Сај лон ци он да ка жу да 
ипак по се ду ју осе ћа ња. Се ри ја по те же пи та ње да ли они има ју ду шу, под се ћа ју ћи на 
исто риј ску кон тро вер зу из Ва ља до ли да из 1550. и 1551. го ди не, ка да су ка то лич ки тео-
ло зи ве ћа ли да ли аме рич ки Ин ди јан ци има ју ду шу и да ли због то га шпан ски осва ја чи 
мо ра ју пре ма њи ма да се оп хо де као пре ма би ло ко јим дру гим жи вим би ћи ма. [...] Пи-
та ње је да ли Сај лон ци по се ду ју осе ћа ња и да ли сто га мо гу да се ис ку пе, или су „про-
гра ми ра ни“ да из вр ша ва ју су ро ва де ла осве те јер је то њи хо ва „суд би на“. Ово пи та ње 
игра бит ну уло гу у су ко бу ко ји ра сте ме ђу Сај ло на ци ма то ком раз во ја се ри је. [...]

Ри мејк фран ши зе Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка из 21. ве ка до био је ве лик број 
на гра да и но ми на ци ја за на гра де. Ми ни-се ри ја из 2003. го ди не, ко ја је по слу жи ла као 
оп се жна пи лот епи зо да за це лу но ву се ри ју, по ста ви ла је рад њу: љу ди су ство ри ли 
Сај лон це, и они су се раз ви ли, по бу ни ли и раз мно жи ли. По след њи пре жи ве ли љу ди 
се на ла зе на све мир ској кр ста ри ци Га лак ти ка, огром ном рат ном бро ду и но са чу све-
мир ских ле те ли ца, бе же ћи од ро бо та Сај ло на ца и тра же ћи Зе мљу, свој „пра ви дом“. 
Ме ђу тим, ис по ста вља се да мо ра ју да са ра ђу ју са Сај лон ци ма да би про на шли на се љив 
про стор. Ре ли ги ја је све при сут на у Све мир ској кр ста ри ци Га лак ти ка, а ро бо ти пр ви 
по ста вља ју пи та ње бож јег при су ства. Док Сај лон ци прак ти ку ју мо но те и стич ку ре ли-
ги ју, љу ди има ју по ли те и стич ка ве ро ва ња. Ре ли ги ја је кључ на у про на ла ску „пу та ку ћи“, 
по тра зи за „по ре клом“ и мо гућ но сти но вог по чет ка.

При ча се ри је Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка нам го во ри да Сај лон ци, ко је су 
ство ри ли љу ди и про гра ми ра ли их да им бу ду на услу зи, по се ду ју мно го на пред ни ју 
тех но ло ги ју и пла ни ра ју да уни ште љу де. У дру гој се зо ни, по са да Га лак ти ке се бо ри 
про тив спољ ног не при ја те ља, док се у тре ћој бор бе од ви ја ју уну тар по са де и на ли-
ни ји хи је рар хиј ске ор га ни за ци је бро да. Че твр та се зо на про по ве да по вра так при род-
ни јој, пред мо дер ној аграр ној ци ви ли за ци ји. Епи зо де по ста ју све на сил ни је и мрач ни је: 
сли ке по дло сти, при каз уни ште не ци ви ли за ци је ко ја као да пре сли ка ва на шу Зе мљу 
уни ште ну ну кле ар ном ка та стро фом ко ју су иза зва ли пре ци Сај ло на ца ко ји от кри ва ју 
соп стве ну мрач ну про шлост. Ка ко ис ти че Кри сти на Кор неа, „ки бор зи су по ста ли си-
но ним за раз у ме ва ње са вре ме ног жи во та“. 
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Ви зу ел ни при ка зи се ри је ре флек ту ју дис то пиј ске пре де ле по стин ду стриј ске Аме-
ри ке. Увре же но је ми шље ње да се ри ја Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка пред ста вља 
ко мен тар те ро ри стич ких на па да из 2001. и „гло бал ног ра та про тив те ро ри зма“ ко ји 
су САД по том за по че ле. Пре де ли из увод не шпи це пре сли ка ва ју сли ке Њу јор ка на кон 
на па да 11. сеп тем бра (Gre e ne: 9). Им про ви зо ва ни ме мо ри јал ни зид ко ји под се ћа на 
„не ста ле дра ге осо бе“ опет упу ћу је на Њу јорк на кон на па да. Струч ња ци су по хва ли ли 
ин тер тек сту ал ност ко ја ка рак те ри ше ми ну ци о зан ви зу ел ни из глед ри меј ка се ри је 
Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка (Ge raghty: 199). Се ри ја по ку ша ва да ство ри ат мос фе ру 
не пре кид не сум ње и под стак не гле да о це да се за пи та ју о етич ким и мо рал ним од го-
вор но сти ма, ка ко ју на ка ко је гле да ју, та ко и о се би са ми ма. Осе ћа ња се ви де на ли ци ма 
ју на ка она ко ка ко их је у сво јим уџ бе ни ци ма пси хо ло ги је опи сао Пол Ек ман, чи је ис тра-
жи ва ње ми ми ке је до би ло мно го ви ше нов ца за фи нан си ра ње на кон 11. сеп тем бра (Ek man 
и Fri e sen). Ат мос фе ра па ра но је и сум ње пре сли ка ла је осе ћа ња мно гих Аме ри ка на ца 
на кон те ро ри стич ких на па да, а ко је су ме ди ји под стре ки ва ли. Очи глед но је да се се ри-
ја на сла ња на ствар ност и по ку ша ва да до во ди ову ствар ност и на ше мо рал не из бо ре 
у сум њу (Ta kacs: 196–197). Под се ћа нас на при че из ве сти ко је су се ти ца ле му че ња у 
аме рич ким за тво ре нич ким кам по ви ма.1 Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка при ка зу је 
вр ло ре а ли стич не сце не му че ња – на при мер у епи зо ди „Од кр ви и ме са“ („Flesh and 
Bo ne”, осма епи зо да пр ве се зо не, при ка за на у Ен гле ској 6. де цем бра 2004, а у САД 25. 
фе бру а ра 2005). Ове сце не су „на мер но пред ста вље не та ко да под се ћа ју на так ти ке 
ко је су се упо тре бља ва ле у за тво ру Гван та на мо Беј“ (Ta kacs: 196). На си ље у епи зо ди је 
на и шло на не га тив не кри ти ке, али је се ри ја по хва ље на као вид ис пра вља ња „вој ног 
три јум фа ли зма“ Бу шо ве ере (Ta kacs: 197). Ме ђу тим, ова епи зо да је еми то ва на пре ме-
диј ских из ве шта ја о зло ста вља њи ма за тво ре ни ка у Гван та на му – ча со пис The Na tion и 
ве сти мре же ABC су из ве шта ва ли о му че њу во дом у том за тво ру то ком 2006. го ди не. 
Љу ди у Све мир ској кр ста ри ци Га лак ти ка ми сле да има ју до зво лу да му че и уби ја ју јер се 
на ла зе на пра вој стра ни. Док се ри ја до во ди у пи та ње ову прет по став ку, она је та ко ђе 
и ра ђа, те је пи та ње да ли ове сце не под сти чу ими та ци ју пре не го кри тич ки от клон. 
Шта ви ше, ова епи зо да успе ва да усме ри на кло ност гле да ла ца на јед ну чла ни цу по са де, 
по руч ни цу Стар бак, ко ја је и за ду же на за му че ње.

Дру штве на па мет

За што са о се ћа мо са њом? Ис тра жи ва ње о не у ро ни ма огле да ла, ем па ти ји и дру штве-
ној па ме ти је по уч но за раз у ме ва ње за што и ка ко по крет не сли ке мо гу да по кре ну и 
нас (Shi ma mu ra). [...] Си стем не у ро на огле да ла омо гу ћа ва нам да „ди рект но раз у ме мо 
зна че ње не чи јих по сту па ка или емо ци ја ти ме што их у се би по на вља мо без ика квог 
екс пли цит ног ре флек тив ног по сре до ва ња“ (Gal le se, Keyser sand Riz zo lat ti: 396). [...] Си-
стем не у ро на огле да ла мо гао би да убр за не по сред но и ла ко раз у ме ва ње ту ђег ума, 

1 Асо ши је тед прес је у но вем бру 2003. го ди не из ве шта вао о зло ста вља њу за тво ре ни ка у ирач ком 
за тво ру Абу Гра иб. Ин фор ма тив ни про грам 60 ми ну та (60 Mi nu tes II) јав но је при ка зао сли ке тих 
му че ња у апри лу 2004, а епи зо да ис тра жи вач ког про гра ма На ли ни ји фрон та (Fron tli ne) под на сло-
вом „Пи та ње му че ња“ („The Tor tu re Qu e sti on”) еми то ва на је у ок то бру 2005. го ди не.
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осе ћа ња, ми сли и на ме ра, јер би смо у свом мо згу пре сли ка ва ли њи хо во по на ша ње 
као да га и са ми из вр ша ва мо, а исто та ко и њи хо ва осе ћа ња. Ка да ви ди мо из раз га ђе ња, 
ак ти ви ра се ин су ла, исти део на шег мо зга ко ји се ак ти ви ра и ка да осе ти мо га ђе ње (Wic ker 
et al.: 655).

[...] „Гле да ти сце ну у фил му у ко јем та ран ту ла хо да по гру ди ма Џеј мса Бон да нас 
мо же на те ра ти да бу квал но за дрх ти мо као да тај исти па ук хо да по на шим гру ди ма.“ 
(Keysers et al.: 335).[...] За мо зак, гле да ти под ра зу ме ва осе ти ти оно што ви ди мо, ма кар 
де ли мич но. Пред ста ве не у ро на огле да ла су на ро чи то пре ци зне за по кре те ру ку: пред-
ста ве по кре та ка жи пр ста или ка жи пр ста и сред њег пр ста иза зи ва ју вр ло пре ци зне 
ре ак ци је у кор тек су, као да смо и са ми по ме ри ли је дан или два пр ста“ (Ku ehn et al.). 
Ово мо же да об ја сни за што је бол ни је гле да ти на но ше ње бо ла на је дан од ре ђен део 
те ла по зна тим оруж јем. Ис тра жи ва чи филм ске умет но сти го во ре о „со мат ској ем па-
ти ји“ [...] и „дру штве ном ис ку ству“ осе ћа ња при ли ком гле да ња фил мо ва: „Ври сак је 
нај ја сни је пер ци пи ран од го вор ко ји по ве зу је ин ди ви ду ал но те ле сно са ко лек тив но 
дру штве ним ис ку ством“ (Ha nich: 150). [...] Не у ро на уч ни ци ин тер пре ти ра ју на ше ре ак-
ци је на су шта стве ни ји на чин: ка да ви ди мо да дру ги љу ди по вре ђу ју се бе, и ми осе ћа мо 
бол јер ства ра мо „оте ло тво ре ну си му ла ци ју“ (Ba sti a an sen, Thi o ux и Keysers: 2391). Акти-
ви ра се чи тав низ де ло ва мо зга: део за гле да ње, пред мо тор ни и по моћ ни мо тор ни 
де ло ви, при мар ни со ма то сен зор ни кор текс и зад њи па ри је тал ни кор текс, а сва та 
не у ро ло шка ак тив ност зна чи да су осе ћа ња на шег те ла укљу че на у об ра ду ви зу ел них 
ин фор ма ци је ко је мо зак пер ци пи ра – као да се оно што ви ди мо де ша ва на ма или као 
да ми ра ди мо то што ви ди мо – у за ви сно сти од то га ко оку пи ра на шу па жњу или са 
ки ме са о се ћа мо (Lamm, De cety, Sin ger: 2492).

[...] За што он да не са о се ћа мо са жр твом, Сај лон цем Ле о бе ном? Сце не му че ња у 
епи зо ди „Од кр ви и ме са“ су ве о ма ре а ли стич не и до не кле уз не ми ру ју ће (Ta kacs: 
196–198). Оне мо гу да се до жи ве због ко ри шће ња раз ли чи тих пси хо ло шких стра те ги-
ја ства ра ња дис тан це, та ко да пу бли ка не „са о се ћа“ са Сај лон цем ко ји је под врг нут 
му че њи ма, упр кос ре а ли зму сце на му че ња. Он је ван зе ма љац, сма тра се кри вим, а већ 
је ра ни је уста но вље но да Сај лон ци не мо гу да осе ћа ју бол и да не мо гу да умру – без 
об зи ра на то шта им ра ди ли, они се вра те у но вом те лу, ле пи као и ра ни је. Ме ђу тим, 
Сај ло нац го во ри да он ипак осе ћа бол, и пред сед ни ца кр ста ри це му се ка сни је из ви ња-
ва због мал тре ти ра ња – али по том на ре ђу је да се он из ба ци „са бро да“ (Ta kacs: 196–197). 
Ова епи зо да по ле ми ше о то ме да ли Сај лон ци има ју ду шу или не, слич но кон тро вер зи 
из Ва ља до ли да, по те жу ћи пи та ње ка ко би се пре ма њи ма тре ба ло оп хо ди ти. И по ред 
то га, иа ко Ле о бен го во ри да осе ћа бол, сце на ри сти су за др жа ли сим па ти је гле да ла ца 
на по руч ни ци Стар бак, чак и ако ви ди мо да је укљу че на у про цес му че ња. Епи зо да 
твр ди да је му че ње би ло „оправ да но“ јер је би ло „успе шно“: по са да кр ста ри це Га лак-
ти ка до би ја ва жне ин фор ма ци је и из бе га ва опа сност по сво ју ле те ли цу, а он да из ба-
цу је „не при ја те ља“, ко ји та да по ста је бе за злен, са бро да, ди рект но у смрт. Уз то, по-
руч ни ца Стар бак је при ка за на као „ху ма на“, по ка зу ју ћи на кло ност ка не при ја те љу ког 
му чи на кон што он ви ше ни је „опа сан“.

Ис тра жи ва ње ко је Син гер спро во ди о ем па ти ји пре ма бо лу по ка зу је да ем па ти ја 
укљу чу је не са мо афек тив ни, већ и чул ни део ма три це бо ла у мо згу (Sin ger: 1157). То 
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зна чи да осе ћа ње ем па ти је зах те ва да од ра ни је бу де мо афек тив но ве за ни за дру гу 
осо бу; мо ра мо да по се ду је мо ин те рес за њу. Ис тра жи ва ње дру штве не па ме ти по ка-
зу је да за и ста „де ли мо“ са дру ги ма оно што ви ди мо, али да не са о се ћа мо увек са њи ма 
(Hein и Sin ger). Да ље, то што де ли мо не што са не ким не зна чи да су нам пред ста ве исте 
(De cety и Som mer vil le). Са свим су прот но, мо гућ ност да раз ли ку је мо се бе од дру го га 
је кру ци јал на за мо рал ну спо зна ју и про дру штве но по на ша ње. Осе ћај ни, спо знај ни и 
мо ти ва ци о ни аспек ти се спа ја ју у мо рал ној спо зна ји. Упра во је по нов на про це на ау то-
мат ских ре ак ци ја под ути ца јем спо зна је за ду же на за са о се ћај но и про дру штве но 
по на ша ње (Co well и De cety).

Иа ко смо осе тљи ви на прав ду, са о се ћај ност ни је је дин ствен и ау то мат ски ме ха ни-
зам. [...] Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се кон тек сту ал на про це на мо же до го ди ти „у ра ним 
фа за ма ева лу а ци је по ка зи ва ња осе ћа ња“ и да ути че на то да ли је са о се ћа ње про из ве-
де но, или оно мо же да се по ја ви на кон иза зи ва ња са о се ћај не ре ак ци је мо зга (De Vig ne-
mon tand и Sin ger: 435). На уч ни ци уви ђа ју две зна чај не уло ге са о се ћа ња: да обез бе ди 
„по дат ке о бу ду ћим рад ња ма дру гих љу ди“, те да по кре не ко о пе ра тив но и про дру штве-
но по на ша ње и „пот по мог не ефек тив ну дру штве ну ко му ни ка ци ју“ (De Vig ne mont и 
Sin ger: 435). 

Спо зна ја игра ва жну уло гу у чи та вом спек тру осе ћа ња. То ка ко раз ми шља мо о 
ства ри ма и љу ди ма ути че на то шта осе ћа мо пре ма њи ма. Гле да ти дру ге у ста њу бо ли 
не по кре ће са о се ћа ње ау то мат ски. Мо гу ће је ство ри ти пси хо ло шку дис тан цу сред стви-
ма спо знај ног и ви зу ел ног дис тан ци ра ња. [...]

Ме ња ње ре жи ма осе ћа ња

[...] По пут пе те ко ло не из Шпан ског гра ђан ског ра та, или Не ма ца и Ја па на ца у САД 
то ком Дру гог свет ског ра та, Сај лон ци ин фил три ра ју ко манд ну струк ту ру. Број осам 
(Б), Бу мер, шпи јун је ко ји у по чет ку ве ру је да је пра ва же на, а раз о ча ра ва се ка да от кри-
је да је Сај лон ка. Њу игра иста глу ми ца ко ја ту ма чи и ње ну иден тич ну ко пи ју Број осам 
(А), Ше рон, ко ја се, док је на ми си ји да за ве де му шкар ца, за љу бљу је у ње га. Ме ђу тим, 
у епи зо ди „Ски ну то“ („Dow nlo a ded”, осам на е ста епи зо да дру ге се зо не), осе ћа ња до зво-
ља ва ју Сај лон ци ма да се ме ђу соб но спри ја те ље и да об но ве сво ја ве ро ва ња. Кон крет-
но, Број шест, Ка при ка, до би ја по зив да по мог не Бро ју осам (Б), Бу мер, да се „ски не“ у 
дру го те ло, јер је Број шест и са ма то већ ура ди ла успе шно. Про цес се од и гра ва у 
не кој вр сти огром не ка де, и под се ћа на по ро ђај. Две же не се спри ја те ље и, по што су 
се обе за љу би ле у љу де, оне по чи њу да сум ња ју у ве ро ва ња Сај ло на ца и раз ви ја ју 
са о се ћа ња пре ма љу ди ма, не же ле ћи ви ше да их уби ја ју. [...]

Те о ри је пси хо ло ги је ко је су до шле до јав них де ба та при ме њу ју се на се ри ју Све мир-
ска кр ста ри ца Га лак ти ка, и то на об ли ко ва ње ју на ка на при мер, од но сно на пост тра у-
мат ски стре сни по ре ме ћај, ла жна се ћа ња, де пре си ју, про бле ме са ал ко хо лом и не у ро зе. 
За Бал та ра се ка же да је склон на па ди ма не у ро зе. Пу ков ник Тај, Сај ло нац, по се ду је 
ла жна се ћа ња на ра но де тињ ство, а ње гов про блем са ал ко хо ли змом по ти че од пост-
тра у мат ског стре сног по ре ме ћа ја. Пу ков ник Тај не мо же да за др жи сво ја осе ћа ња и 
ње го ва емо тив на сла бост га из но ва ко шта на пре до ва ња, док је по руч ни ци Стар бак 
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опро ште но ка да има по вре ме не из ли ве осе ћа ња због ње ног су пер и ор ног та лен та. 
Ча со пис USA To day опи су је је као „сло мље ну, мла ду, иде а ли стич ку рат ни цу ко ја се бо ри 
за рад до брог ци ља, али ко ја је у то ку бор бе не што из гу би ла“ (Bre zni can).

[...] Раз вој на ших ста во ва пре ма осе ћа њи ма је еви ден тан у Све мир ској кр ста ри ци 
Га лак ти ка у фи гу ри же на Сај ло на ца. У 20. ве ку, ро бо ти су би ли ство ре ња чуд ног из гле-
да ко ја су же ле ла да уби ју љу де и због то га су пред ста вља ли очи глед не не при ја те ље 
ко је су љу ди мо гли да уни ште чим би их ви де ли. У 21. ве ку, од но си ме ђу љу ди ма и 
си сте ми ве ро ва ња су по ста ли мно го бит ни ји од тех но ло ги је. При чу по кре ћу вер зи је 
сај лон ских ро бо та ко ји су на пре до ва ли то ли ко да пре у зи ма ју об лик љу ди и на пр ви 
по глед из гле да ју исто као они. Не ки од њих из гле да ју вр ло при влач но, па љу ди же ле 
да сту пе у ве зу са њи ма, би ло сек су ал ну или при ја тељ ску. Не ки Сај лон ци од лу чу ју да 
са ра ђу ју са љу ди ма и пре о бли ку ју сво ја ве ро ва ња. Они твр де да по се ду ју осе ћа ња и 
да се сто га пре ма њи ма мо ра оп хо ди ти као пре ма љу ди ма. Се ри ја ре флек ту је са вре-
ме ни дис курс при хва та ња Дру гог, ре ла ти ви зма и то ле ран ци је. Сај лон ци, по пут му сли-
ма на у са вре ме ним де ба та ма о те ро ри зму и са рад њи, мо гу да пред ста вља ју „не при-
ја те ља из ну тра“, пе ту ко ло ну, или пак да по ста ну са рад ни ци у бор би за то ле рант ни је 
дру штво ко је при хва та раз ли чи то сти.

Ово та ко ђе по кре ће став да је лак ше са о се ћа ти са ли ко ви ма ко ји су при влач ни и 
„из гле да ју као ми“, као и са ра ђи ва ти са њи ма; за раз ли ку од њих, ро бо ти чуд ног из-
гле да или ис те то ви ра ни Ро му лан ци мо гу нас сме ста од би ти. Ова емо тив на ре ак ци ја 
на ру жно ћу ко ри сти ла се, на при мер, у на ци стич кој Не мач кој ра ди ома ло ва жа ва ња 
Је вре ја. Овај став је би тан ка да се пи та мо ко га опо на ша мо ка да гле да мо фил мо ве, и да 
ли те ле ви зиј ске се ри је има ју уло гу узо ра за осе ћа ња у на шим по ступ ци ма. До ку мен-
тар ни фил мо ви ре флек ту ју на шу ствар ност и ства ра ју ути цај на осе ћа ња ка да из но се 
до га ђа је ко ји по тре са ју на ша осе ћа ња и на шу са да шњи цу. [...] На уч но фан та стич не 
се ри је не пред ста вља ју тра у ма тич не до га ђа је ау тен тич но као до ку мен тар ци, али оне, 
об ра ђу ју ћи те ме ко је по хо де на шу са да шњи цу, ства ра ју мо гућ ност за ре флек си ју и 
иден ти фи ка ци ју. На при мер, вој ни ку ко ји је био део „ми ров не ми си је“ или „ра та про-
тив те ро ри зма“ се ри ја Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка мо гла би да по ну ди про стор 
за ре флек си ју, па да он про го во ри о екс трем ним ис ку стви ма у раз го во ру са дру ги ма 
ко ји не де ле та иста ис ку ства. [...]
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