
273

БИН ЏО ВА ЊЕ КАО НО ВИ ЕСКА ПИ ЗАМ
ИЛИ

КА КО НЕ У МЕ РЕ НО ГЛЕ ДА ЊЕ СЕ РИ ЈА МЕ ЊА 
СТРУК ТУ РУ НА РА ТИ ВА И НА ШЕ ПО НА ША ЊЕ

Про бу ди ло ме је шкљо ца ње ква ке. Окре нуо сам се и у пла ви ча стој све тло сти ра ног 
ју тра ви део је ка ко сто ји по ред кре ве та. По глед са чуд ног сме шка на ње ном ли цу 
скре нуо сам на сат ко ји је по ка зи вао 06:00.

– Шта је би ло?
– Ни шта – ре кла је, слег нув ши ра ме ни ма, по ма ло за чу ђе но, по ма ло увре ђе но.
Та да сам ви део да су њен ја стук и пре кри вач би ли не так ну ти. Из би стри ло ми се пред 

очи ма, па сам је ја сни је ви део: бле да, оте че них ка па ка и цр ве них бе о ња ча, по ма ло ра-
стро је но се кре та ла по со би у ства ри ма ко је ина че но си по ку ћи. Све ми је би ло ја сно.

– Од гле да ла си све епи зо де Чер но би ља од јед ном, зар не?
Ни је ми по твр ди ла, ни ти је тре ба ло. Знао сам да ће се то до го ди ти још си ноћ ка да 

се оду ше ви ла пр вом епи зо дом и од лу чи ла да не ће ићи до гра да, као што смо се до го-
во ри ли. Са да ми ка же да се стра шно по тре сла и да ју је се ри ја на те ра ла на раз ми шља ње, 
због че га ни је мо гла да скло пи очи и су тра шњи дан је про пао. И њој и ме ни, ко ји сам 
то ком остат ка ју тра слу шао њу ка ко се без на де жно окре ће у кре ве ту.

Та ко се мо ја де вој ка упо зна ла са „по ро ком” бин џо ва ња, чи ји је ово са мо је дан мо-
гу ћи сце на рио. 

Wel co me, Net flix

Јед на од глав них ка рак те ри сти ка на шег вре ме на је пре ко мер ност, по тре ба да сва ку 
ак тив ност до во ди мо до екс тре ма, без об зи ра да ли то зна чи да пре те ру је мо ра де ћи 
не што или пре те ру је мо не ра де ћи ни шта. Ен гле ска реч bin ge од но си се упра во на то 
– не у ме ре ност у не кој ак тив но сти. И док се тер мин пр ви пут по ја вљу је де ве де се тих у 
син таг ма ма bin ge-ea ting и bin ge-drin king, већ не ко вре ме као фе но мен гле да лач ке 
кул ту ре и кон зу ма ци је ТВ са др жа ја има мо bin ge-watching. Реч ни ци ен гле ског је зи ка 
Окс форд и Ко линс ба ве се овим гла го лом још од 2014, ка да су га де фи ни са ли као „сук-
це сив но гле да ње ве ћег бро ја епи зо да не ке се ри је без па у зе“. Мо же мо ре ћи да је у 
Ср би ји бин џо ва ње сти гло у ле гал ном об ли ку по чет ком 2016. го ди не, ка да је Нет фликс 
од лу чио да се про ши ри на 130 зе ма ља све та, из ме ђу ко јих је би ла и на ша. До та да, мо гли 
смо да бин џу је мо са мо оне већ за вр ше не се ри ја чи је су све епи зо де об ја вље не, ски-
да ју ћи пи рат ске вер зи је са ин тер не та. Бин џо ва ли смо и у вре ме ком пакт них ди ско ва, 
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али ни кад та ко фа на тич но, де лом јер ни је би ло то ли ко ла ко и до ступ но. Ме ђу тим, 
Нет фликс сво јим до ла ском, као ве ро ват но нај ве ћи свет ски про вај дер ме диј ског са др-
жа ја, ни је по ну дио са мо но ву вр сту услу ге са не спор ним по год но сти ма. Он, као и ње му 
слич не кон ку рент ске ком па ни је по пут Ху луа (Hu lu) и Ама зон прај ма (Ama zon Pri me), 
до ве ли су до из ра зи тих про ме на у 1) на ра тив ним фор ма ма фил мо ва и се ри ја и 2) гле да-
лач ким на ви ка ма, по сле дич но ути чу ћи на на ше по на ша ње, уз пси хо со мат ске по сле ди це. 

Нет фликс је пре се дам го ди на на пра вио смео по тез. До та да шња прак са про дук ци је 
се риј ског про гра ма под ра зу ме ва ла је да се пр во сни ми проб на, „пи лот” епи зо да, па 
да се на кон то га про дук ци ја на ста ви у скла ду са ре ак ци ја ма тест пу бли ке. Ка да је Нет-
фликс 2013. на пра вио сво ју пр ву се ри ју Ку ћа од ка ра та (Ho u se of Cards), свих 13 епи зо да 
исто вре ме но је об ја вље но, а се ри ја ни је би ла по ну ђе на ни јед ној ТВ ста ни ци да би се 
ис ко ри сти ла екс клу зив ност ори ги нал ног са др жа ја. Ри скан тан по тез се ис пла тио. Се ри ја 
је по ста ла јед на од нај гле да ни јих и нај на гра ђи ва ни јих на све ту. У то вре ме, глав ни глу-
мац Ке вин Спеј си сво јим јав ним го во ри ма на сту па као ам ба са дор ино ва тив ног Нет-
флик со вог кон цеп та. То ком по зна тог ТВ фе сти ва ла у Един бур гу, по во дом на ста ју ће 
кул ту ре бин џо ва ња из ја вио је сле де ће: „Пу бли ка же ли кон тро лу. Она же ли сло бо ду. 
(...) Дај те љу ди ма оно што же ле, ка да то же ле, и у фор ми у ко јој то же ле, по ра зум ној 
це ни, и они ће ве ро ват но пре пла ти ти то, не го га укра сти.“1

Ме ђу тим, овај став, и дру ги ко је да ље раз ви ја – о то ме ка ко пу бли ка „уми ре“ за 
ква ли тет ним при ча ма и да јој тре ба омо гу ћи ти за до во ље ње не па тво ре не по тре бе за 
бин џо ва њем, јер она на то има пра во, а и на кра ју кра је ва то иде сви ма у ко рист – нај-
о бич ни ја је ка пи та ли стич ка за ме на те за. Она тре ба да хи пер про дук ци ји ТВ про гра ма 
пру жи али би на вод ним од го ва ра њем на ау тен тич не по тре бе по тро ша ча, ка да је исти на 
да се оне тен ден ци о зно, ве штач ки ства ра ју и кон тро ли шу. Нет фликс је 2019. про из вео 
2769 са ти са мо свог, ори ги нал ног са др жа ја, што је по ве ћа ње од 60% у од но су на претход-
ну го ди ну.2 Пи та ње је и ко ли ко је ова пре ко мер на про из вод ња одр жи ва на ду же ста зе. 
Пе дро Фе ре и ра, про фе сор ин фор ма ци о них си сте ма са Уни вер зи те та Кар не ги Ме лон 
твр ди3 да са епи зо да ма ко је ко шта ју по 8, 9 ми ли о на до ла ра (Сенс8 (Sen se8), ко јој је упр кос 
огром ном бро ју фа но ва и сјај ној кри тич кој ре цеп ци ји уки нут бу џет), па чак и 13 ми ли о-
на (Кру на (The Crown)), стри минг плат фор ме за пра во не за ра ђу ју до вољ но нов ца. Оне су 
ус пе ле да бин џо ва њем ство ре кон ти ну и ра ну, ра сту ћу по тра жњу, али њи хо ва по ну да ће 
не ми нов но у јед ном тре нут ку по ста ти не до вољ на јер, очи глед но је, се ри је се бин џу ју 
не у по ре ди во бр же не го што се ства ра ју. То на во ди на по ми сао да и у овој сфе ри мо-
же мо оче ки ва ти еко ном ско уру ша ва ње, ти пич но за ци клу се ка пи та ли стич ких кри за. 

Да ли нам бин џо ва ње за и ста тре ба, или су мар ке тин шки ма го ви опет ус пе ли да нас 
убе де да нам је нео п ход но не што што је за пра во не по треб но, па чак и по тен ци јал но 
штет но за нас? Скло ни ји сам овом дру гом ви ђе њу, на вик нут на ка пи та ли стич ке апо-
ло ги је ин ди ви ду ал них ра је ва у ко ји ма по сто ји сло бо да из бо ра, али са мо из бо ра ко јим 
про из во дом ће мо по ку ша ти да уто ли мо на шу кон зу ме ри стич ку страст.

1 https://www.bbc.com/news/en ter ta in ment-arts-23802572
2 Пре ма не ким по да ци ма, цео Нет фликс тре нут но има без ма ло 37.000 са ти про гра ма. (https://www. 
whats-on-net flix.com /news/how-long-wo uld-it -ta ke-to -watch-all-of-net flix/)
3 https://www.cmu.edu/news/sto ri es/ar chi ves/2019/april/bin ge-watching.html
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Дру га чи је при ча ње при ча

Нет флик сов при ступ гле да лач ком ис ку ству мо гу ће је упо ре ди ти са оном уго сти-
тељ ском all-you-can-eat по ну дом. Ма ра тон ско гле да ње се ри ја чи ни на шим гле да лач ким 
на ви ка ма оно што пре жде ра ва ње чи ни на шим цре ви ма и же лу цу. Па ипак, да би при-
ко вао па жњу пу бли ке за сто ти не и сто ти не са ти свог про гра ма, Нет фликс и слич не 
ком па ни је су мо ра ле да сво ју по ну ду оби ла то про ши ре, али и дра стич но про ме не. 
По ред су ге стив них пре по ру ка за но ве се ри је, а на осно ву пра ће ња оно га што сте до 
та да гле да ли, Нет флик сов ко ри снич ки ин тер фејс да је мо гућ ност да се пре ско чи шпи-
ца, а на кра ју сва ке епи зо де се ау то мат ски пу шта на ред на. Про ду цен ти су та ко ус пе ли 
да гле да ње учи не ин тен зив ни јим, уна пре ђе ним и те шким за пре ки да ње. Тим пу тем бин-
џо ва ње јам чи про ду же но ужи ва ње у на ра ти ву. Се зо не, са сво јим „на ра тив ним лу ком” 
ко ји под ра зу ме ва мно штво ли ко ва, за пле та и под за пле та, по чи њу да се гле да ју као 
огром ни, ви ше сат ни фил мо ви,4 ре зул ти ра ју ћи све ве ћом и ве ћом ко ли чи ном вре ме на 
ко ју про во ди мо пред (ра зним) екра ни ма.

Ути сци пу бли ке ну де ар гу мен те у ко рист ове ино ва ци је. Бин џо ва ње уки да не ка да-
шње фру стри ра ју ће че ка ње на на ред ну епи зо ду, ко је су еми то ва не нај че шће јед ном 
не дељ но. Та ко ђе, по што се ове про вај дер ске плат фор ме фи нан си ра ју ис кљу чи во из 
при сту пач не прет пла те, епи зо де се ви ше не пре ки да ју до сад ним ре кла ма ма. Ме ђу тим, 
мо жда је нај ва жни ји под стре кач бин џо ва ња осе ћа ње да смо мно го ду бље уву че ни у 
са му при чу и да на ра тив оста вља ја чи ефе кат на нас. Гле да ње епи зо да улан ча них 
истим за пле том мно го је ин тен зив ни је ка да се оне гле да ју уза стоп но, без пре ки да, у 
јед ном на по ну фо ку са и емо ци ја. Сто га, мо же мо при ме ти ти ка ко по ступ но не ста ју се-
ри је чи је су епи зо де би ле по је ди нач не, сва ка на ра тив но за о кру же на па се прак тич но 
це ла се ри ја мо гла гле да ти на пре скок. Али њи хо ва адик тив на моћ је би ла сра змер но 
ма ња. Це ло ви тост при че у окви ру по је ди нач не епи зо де оста ла је ре зер ви са на нај че-
шће за сит ко ме, де тек тив ске се ри је, на сту пе ко ми ча ра и ку ли нар ске еми си је. Иа ко не 
пру жа ју до вољ но уз бу ђе ња и не иза зи ва ју то ли ку за ви сност, и они има ју сво је пред-
но сти: јеф ти ни су, ла ко „про ба вљи ви”, нео п те ре ћу ју ће за бав ни и крат ко тра ју (из ме ђу 
20 и 30 мин). Због то га су при јем чи ви ко ри сни ци ма ко ји во ле „да пу сте не што да иде 
у по за ди ни” док се ба ве дру гим по сло ви ма.

У јед ном на уч ном ис тра жи ва њу5 по све ће ном ути ца ју бин џо ва ња на сан са же то су 
су ми ра не ка рак те ри сти ке на ра ти ва ко је оси гу ра ва ју бин џо ва ње. Да кле, про грам мора 
под ра зу ме ва ти 1) ве ли ки број 2) што ра зно ли ки јих то ко ва при че ко ји се 3) про те жу на 
ми ни мум ви ше од јед не епи зо де и ко ји се 4) че сто пре пли ћу то ком се зо не или се 5) тек 
на са мом кра ју ис по ста вља ју не ка ко по ве за ни. Ова ко гу сто ис пре пле та ну и ви ше слој-
ну на ра тив ну струк ту ру за пра во би би ло не мо гу ће ис пра ти ти на тра ди ци о на лан на чин, 

4 Па ра ле ле са овим мо же мо при ме ти ти и у две тен ден ци је у хо ли вуд ским блок ба сте ри ма ко је се 
ја вља ју по след њих го ди на: 1) фил мо ви тра ју све ду же и ду же, чак и по 3 са та, а ор га ни зо ва ни су у 
2) чи та ве се ри ја ле па ра лел них уни вер зу ма по је ди нач них ју на ка или гру па.
5 Li e se Exel mans, MA1; Jan Van den Bulck: Bin ge Vi e wing, Sle ep, and the Ro le of Pre-Sle ep Aro u sal (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar tic les/PM C5529125/pd f/jcsm.13.8.1001.pdf)
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што ће ре ћи са сед мо днев ним па у за ма. То нам илу стру је слу чај са култ ном се ри јом 
Чи ста хе ми ја (Bre a king Bad), ко ја ина че ва жи за јед ну од пр вих ика да бин џо ва них се-
ри ја. На и ме, еми то ва не јед ном сед мич но, епи зо де пр ве се зо не стар то ва ле су под 
окол но сти ма ко је им ни су би ле на кло ње не (штрајк удру же ња хо ли вуд ских сце на ри ста, 
спорт ске утак ми це ко је су се пре кло пи ле са пи лот-епи зо дом и сл.). То ком емитoвања 
пр ве три се зо не, Чи ста хе ми ја се, упр кос на гра да ма и по хва ла ма струч не јав но сти, 
за пра во не пре ста но му чи ла да одр жи гле да ност. Пре о крет, пре ма при зна њу6 идеј ног 
твор ца Вин са Ги ли га на и јед ног од глав них глу ма ца Еро на По ла, на ста је у тре нут ку ка да 
про ду цент ска ку ћа AMC скла па уго вор са Нет флик сом о ди стри бу ци ји пр ве три се зо-
не, ко је су об ја вље не од јед ном. По што се тек у том тре нут ку ја вља по ма ма за се ри јом 
ко ја ће јој обез бе ди ти култ ни ста тус, мо ра мо при зна ти да су Нет фликс и бин џо ва ње 
спа си ли Чи сту хе ми ју. Ме ђу тим, ми шље ња сам да је ди на ми ка на ра ти ва, ка ко су се се-
зо не ни за ле, све ви ше слу жи ла за пу ко де мон стри ра ње сце на ри стич ке до се тљи во сти 
ка ко да за што кра ће вре ме про ве ду што ви ше ју на ка кроз што ви ше за пле та. И што је 
сва ки на ред ни био на пе ти ји, убе дљи ви ји и бо ље из ве ден (и раз ре шен), по ја ча вао се 
и мој ути сак да су они уве ли ко по ста ли са ми се би свр ха, иа ко је се ри ја тим адре на лин-
ским по кре та чи ма рад ње за си гур но при вла чи ла но ву и ода ну пу бли ку.

За раз у ме ва ње струк ту ре те ле ви зиј ских фа бу ла и ју на ка, есеј Те о до ра Адор на „Како 
гле да ти ТВ“ из да ле ке 1953. чи ни се и да ље ре ле вант ним. На јед ном ме сту у том тек сту 
ау тор ана ли зи ра упо тре бу сте ре о ти па у игра ном про гра му, што је дра го це но из угла 
њи хо вог до во ђе ња у узроч ну ве зу са спе ци фич но сти ма про из вод ње те ле ви зиј ског 
ма те ри ја ла: „Тех но ло ги ја те ле ви зиј ске про дук ци је чи ни сте ре о ти пе ско ро не из бе жним. 
Ма њак вре ме на до ступ ног за при пре му сце на ри ја и оби ман ма те ри јал ко ји тре ба 
кон стант но про из во ди ти зах те ва од ре ђе не фор му ле.”7 За тим он ис ти че да зах тев за 
сте ре о ти пи ма и ти пи зи ра но шћу ју на ка дик ти ра и вре мен ска огра ни че ност епи зо да, 
ко је оста вља де фи цит про сто ра да се при ка жу све пси хо ло шке ни јан се у њи хо вој ка-
рак те ри за ци ји. Ме ђу тим, иа ко Адор но на во ди да сте ре о ти пи мо гу има ти функ ци о нал-
ну уло гу у сми слу ор га ни зо ва ног пред ви ђа ња ис ку ства и спре ча ва ња па да у мен тал ни 
ха ос, те их сто га ни јед на умет ност не мо же пот пу но од ба ци ти због то га што увек по сто-
је две стра не сва ког пси хо ди на мич ког фе но ме на, мо же се до го ди ти да по став ка кул-
тур не ин ду стри је ко ја пре те ра но ра би сте ре о ти пе по му ти увид у ре ал ност. По ја ча на 
по тре ба за кли ше и ма од раз је жуд ње да се уне се по ре дак у све ком плек сни ји, бр жи 
и кон фу зни ји са вре ме ни жи вот. За то Адор но ри гид но кон вен ци о нал не по ру ке утка не 
у фа бу лу ко ји ма се кон тро ли ше ре ак ци ја пу бли ке на зи ва „псе у до ре а ли стич ним”. Ис ку-
ства и до га ђа ји ју на ка ди зај ни ра ни су да из гле да ју ау тен тич но, а за пра во то ни су, већ 
пред ста вља ју обра сце ко ји чи не да лак ше пра ти мо при чу, али и исто вре ме но оту пљу-
ју функ ци о нал ни по тен ци јал на шег ис ку ства. На рав но, под ра зу ме ва се да Нет фликс и 
дру ги ни су „из ми сли ли” екс пло а та ци ју сте ре о ти па, са мо је хи пер про дук ци ја ко ја ра чуна 
на бин џо ва ње ту екс пло а та ци ју по ди гла на не за ми сли ве ни вое.

6 https://www.esqu i re.com/en ter ta in ment/tv /a15063971/bre a king-bad -cast-in ter vi ew/
7 http://users.clas.ufl.edu/burt/I%27mnot crazy!/Ador no How to Lo o kat Te le vi si on.pdf
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Бор ба про тив сна

Ове про ме не на ра тив них струк ту ра ко је су уве ли про ду цен ти/ди стри бу те ри ме-
диј ског са др жа ја омо гу ћи ле су им да бин џо ва њем др же пу бли ку ис пред екра на то ли ко 
ду го да то поч не да ути че на њи хо ве обра сце по на ша ња. Бин џо ва ње ни је са мо нус-
по ја ва но ве кул ту ре гле да ња ко ју је ство рио Нет фликс, не го по сле ди ца тен ден ци о зног 
ма ни пу ли са ња си сте мом на гра ђи ва ња, ка ко то ви ди про фе сор на сту ди ја ма ког ни тив-
них ме ди ја Џејк Ал ден Врајт нер са Уни вер зи те та Кент. По ње му, нај пре има мо ис ку ство 
не ког за до вољ ства, за тим раз ви ја мо жуд њу за њим, док не при ба ви мо се би на гра ду 
у ви ду ис пу ње ња тог за до вољ ства. На кра ју се би хеј ви о ра ли стич ки адап ти ра мо овом 
ци клу су, не би смо ли га по но во иза зва ли. У се ри ја ма, за до вољ ство се ја вља са ка тар-
зом на кон пре ва зи ла же ња пре пре ка на пу ту пред ју на ци ма и ју на ки ња ма са ко ји ма 
се иден ти фи ку је мо. На рав но, овај обра зац екс пло а та ци је на ра ти ва по сто ји од са мих 
по че та ка ТВ про дук ци је, као и Хо ли ву да уо ста лом. Ме ђу тим, бин џо ва ње, ка ко твр ди 
Врајт нер, „ре зул ти ра кон ти ну и ра ним ци клу сом пру жа ња за до вољ ства (...) чи ме гле да лац 
до би ја кон стан тан фикс у об ли ку кон цен тро ва ног ужит ка”,8 на чи јем кра ју не ми нов но 
сле ди огром но раз о ча ра ње ка да се по тро ши сав ма те ри јал за пру жа ње за до вољ ства. 
Да кле, ка да се од гле да по след ња епи зо да.

По сто ји ве ли ки број на уч них ис тра жи ва ња ко је се ба ве ти ме на ко ји на чин про ме на 
обра за ца по на ша ња иза зва на ма ни пу ли са њем си сте ма за на гра ђи ва ње ути че на на ше 
здра вље. Пр во што ће си гур но стра да ти пред удо во ља ва њем бин џо ва њу је сте сан. 
Сту ди је ко је су се ба ви ле ко ре ла ци јом спа ва ња и не пре кид ног гле да ња се ри ја по ка за ле 
су да бин џо ва ње ути че на иза зи ва ње не са ни це због по ја ча ног „ког ни тив ног уз бу ђе ња” 
на кон кон зу ми ра ња мно го број них епи зо да у ма лом вре мен ском пе ри о ду. Ово ис тра жи-
ва ње, у ко јем су ис пи та ни ци и ис пи та ни це има ли из ме ђу 18 и 25 го ди на, по ка за ло је 
да јед на се си ја бин џо ва ња обич но тра је ма ло ви ше од 3 са та и да се у про се ку од гле да 
из ме ђу 3 и 5 епи зо да.9 Јед на ста ти стич ка ана ли за ТВ пу бли ке у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
по ка за ла је да у 86% слу ча је ва љу ди ка сни је од ла зе на спа ва ње да би од гле да ли се ри ју, 
а 52% оста је ра ди то га буд но и це лу ноћ (уз то, 40% се ло ши је хра ни ло и ма ње ве жба ло 
због бин џо ва ња).10

У члан ку „Ко ли ко је не здра во бин џо ва ње?“ на сај ту Ри дерс дај џе ста (Re a der’s Di gest) 
су ми ра ce не ко ли ко по сле ди ца бин џо ва ња по здра вље: под ра зу ме ва ју ће не кре та ње 
због ду гач ких ин тер ва ла се де ња (као до да так оно ме на ко је смо већ при си ље ни у кан-
це ла ри ја ма) по ја ча ва ри зик од ди ја бе те са, ср ча них обо ље ња и кан це ра; бин џо ва ње 
кроз под сти ца ње на ше адик тив но сти ути че на дру штве не аспек те на шег жи во та, јер 
оно охра бру је на шу асо ци јал ност; ту је и тзв. „хе до ни стич ка адап та ци ја” због ко је нам 
је све че шће по треб но све ви ше све ја чих из во ра за до вољ ства.11 Украт ко, нај не оп ход-
ни ји ре сурс за бин џо ва ње је сте сло бод но вре ме, а чи ни се да је да нас ње го во по след ње 

8 http://www.ho pe sand fe ars.co m/ho pes/no w/qu e sti on/216901-do es-bin ge-watching-tv-ma ke-it -less-
-enjoyable?fbclid= IwAR1Osg hJRG6Po-i0AycY54TGlqXygaLjJDFmjVvLMBEyX8yrI-JWEd DeTng
9 https://aasm.org/bin ge-watching-te le vi sion-as so ci a ted-with-po or-sle ep-in-young-adults/
10 https://mor ning con sult.com /2018/11/06/most-young-adults-ha ve-an -ap pe ti te-fo r-bin ge-watching-shows/
11 https://www.rd.com/cul tu re/bin ge-watching-un he althy/
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на ла зи ште у пре ко по треб ном сну. Као по твр ду да ре зул та ти ових ис тра жи ва ња ни су 
слу чај ни, ни ти плод не чи је па ра но је од за ве ре про тив гле да лач ке пу бли ке, има мо из ја-
ву јед ног од ге не рал них ди рек то ра Нет флик са Ри да Хеј стинг са из 2017: „Ми се за пра во 
так ми чи мо са спа ва њем. И по бе ђу је мо!”12 Па ипак, иа ко је ова ком па ни ја од 2013. до 
2017. на пад но про мо ви са ла тер мин бин џо ва ње у сво јим ме диј ским са оп ште њи ма и 
про па ганд ним сло га ни ма, са све че шћим и све по ра зни јим ана ли за ма по сле ди ца бин-
џо ва ња, већ по чет ком 2018. та реч је уве ли ко не ста ла из кор по ра тив них са оп ште ња 
Нет флик са. Исто вре ме но, глум ци ма у њи хо вим се ри ја ма су ге ри са но је да из бе га ва ју 
тај по јам то ком про мо тив них кам па ња.13 

Мо жда ни је су ви шно на гла си ти да мо ти ви за бин џо ва ње ни су плод не ке стра шне 
па то ло ги је, већ су ве о ма „људ ски”. Бин џу је мо за то што нам то по ја ча но и по бољ ша но 
гле да лач ко ис ку ство пру жа до сад не за ми сли во про жи ма ње са на ра ти вом и ју на ци ма. 
Са мо гле да ње се ри ја је ефи ка сно ре лак си ра ју ће сред ство ко је нам мо же по мо ћи да 
се опу сти мо. Осим то га, као ни шта дру го до сад, да је нам на кон од гле да не се зо не или 
чи та ве се ри је и осе ћа ње до вр ше но сти и за о кру же но сти. Бин џо ва ње као кул тур ни фе-
но мен ути че и на на шу дру штве ну ин клу зив ност, јер се ри је и фил мо ви че ста су те ма 
раз го ва ра са при ја те љи ма, на ро чи то ка да је не што ак ту ел но у пи та њу, а мо же мо уче-
ство ва ти и у рас пра ва ма на бло го ви ма и дру штве ним мре жа ма. Ме ђу тим, бо јим се да 
би би ло по губ но да из пер спек ти ве из гу би мо и чи ње ни цу да стри минг фир ме кроз 
бин џо ва ње ра чу на ју на на шу ин фан тил ност пред до ступ но шћу за до вољ ства. У из ве-
сној ме ри, чо ве чан ство је не зре ло за мо гућ но сти ко је на пре дак тех но ло ги је ну ди, и 
сто га се она или пре те ра но упо тре бља ва ју и/или зло у по тре бља ва ју. Ако је нај и де ал-
ни ји ко ри сник стри минг сер ви са онај ко ји не пре ста но по на вља „Још! Још!”, он да је 
из ла же ње у су срет тој не зре ло сти по пут удо во ља ва ња не за ја жљи вом апе ти ту за 
слат ки ши ма код де це. 

По сто је ми шље ња14 о то ме ка ко би се про блем са бин џо ва њем мо гао ре ши ти по-
врат ком на струк ту рал ну уло гу тра ди ци о нал не те ле ви зи је, што ми се не чи ни као 
нај па мет ни ји из бор. Са зре ва ње не тре ба да под ра зу ме ва уки да ње сло бо де из бо ра, 
ко ју ди стри бу те ри ме диј ског са др жа ја не спор но ну де, већ бу ђе ње све сти о од го вор-
но сти пред тим из бо ри ма. Ако је бин џо ва ње за и ста ло ше по на ше здра вље, мо ра мо 
на у чи ти ка ко да се кон тро ли ше мо. Још јед на ка рак те ри сти ка бин џо ва ња на ко ју се 
ука зу је у ана ли за ма је сте то што му се ве о ма че сто пре пу шта мо слу чај но и не на мер но. 
Ини ци јал но пла ни ра ју ћи да про ве де мо огра ни че но и уна пред ис пла ни ра но вре ме 
пред екра ном, по инер ци ји на то че сто утро ши мо мно го ви ше вре ме на. Мо гу се на ћи 
су ге сти је да би се ово мо гло ре ши ти оп ци јом вре мен ског огра ни че ња при сту па са-
др жа ју, или огра ни че њем бро ја епи зо да/фил мо ва ко је мо же мо по гле да ти у то ку да на. 
Ру ку на ср це, иа ко ми се чи ни да би та ква мо гућ ност мо гла би ти де ло твор на, оче ки ва ти 
да се та ко не што спро ве де у де ло је исто као оче ки ва ти од не ке нафт не ком па ни је 
ула га ња у про из вод њу елек трич них ау то мо би ла.

12 https://www.va nityfa ir.co m/hollywo od/2019/01/net flix-com pe ti tion-di sney-hu lu-fort ni te
13 https://www.in ve sto pe dia.co m/tech/net flix-ob ses sed-bin ge-watching-and-its-pro blem/
14 https://www.hec.edu/en/know led ge/in stants/tv -se ri es-con sump tion-ha bits-er a-net flix-how -young-
-adults-em bra ce-an d-pro tect-them sel ves-ata wad-tv-watching
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С тим у ве зи, ве ро ват но је нај ве ћа за блу да ко ју нам стри минг плат фор ме ну де за пра-
во при вид кон тро ле. Вр ше ње ода би ра у не појм љи во ве ли кој по ну ди ме диј ског са др-
жа ја тре ба да нас убе ди да са мо ми од ре ђу је мо шта ће мо, ка да ће мо и ко ли ко гле да ти. 
А за пра во баш бин џо ва ње ну ди ана ли тич ке по дат ке о ти пу про гра ма ко ји је нај по пу-
лар ни ји, као и о обра сци ма кон зу ми ра ња са др жа ја, на осно ву че га про ду цент ски 
ти мо ви осми шља ва ју бу ду ћи про грам и усло ве ко ри шће ња. Глав на ствар на ко ју они 
ра чу на ју је сте од су ство нај ве ћег не при ја те ља ка пи та ли зма – на ше са мо кон тро ле. Уз 
то, ту је и екс пло а та ци ја осе ћа ња уса мље но сти и оту ђе но сти, не рет ко пра ће них де-
пре си јом и хро нич ном ис цр пље но шћу.15 Да ни, не де ље па и ме се ци ко је про ве де мо у 
бин џо ва њу су симп то ми на шег бе жа ња у са мо и зо ла ци ју, бе жа ње од ре ал них љу ди на 
мул ти ме ди јал на остр ва на се ље на ис кљу чи во људ ским хо ло гра ми ма. Ко мер ци јал ном 
ро бом и ава та ри ма го во ри мо све ту ко је се ри је бин џу је мо, ша љу ћи окру же њу ин фор-
ма ци ју за ко ји си стем вред но сти се за ла же мо, што бин џо ва ње чи ни и сред ством за 
(са мо)иден ти фи ка ци ју. По врат на ре ак ци ја нас и не ин те ре су је јер бин џо ва ње пред-
ста вља но ви об лик еска пи зма у ко јем нај зад за у век мо же мо би ти исто вре ме но и са ми 
и окру же ни љу ди ма.

15 https://www.eu re ka lert.or g/pu b_re le a ses/2015-01/ic a-fo l012615.ph p


