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Дра ган Ђор ђе вић

УКР ШТА ЊЕ ПЕ СНИ ЦА, ПРЕ ПЛИ ТА ЊЕ ТЕ ЛА И  
ЗА МЕ НА ИДЕН ТИ ТЕ ТА: STRI KING VI PERS (2019)

У јед ној од епи зо да зна ме ни те бри тан ске се ри је Цр но огле да ло (Black Mir ror), под 
на зи вом „Stri king Vi pers“ (Net flix, јун 2019),1 опи са на је уз бу дљи ва при ча о два Афро а ме-
ри кан ца, при ја те ља из мла до сти, ко ји се по но во сре ћу, на кон мно го го ди на, и на ста-
вља ју та мо где су у мо мач ким да ни ма ста ли: на дан про сла ве Де ни је вог (Danny Par ker: 
Ant hony Mac kie) три де сет осмог ро ђен да на – ко ји се у ме ђу вре ме ну оже нио сво јом 
љу ба ви из мла до сти, де вој ком по име ну Тео (Theo Par ker: Ni co le Be ha rie) – по ја вљу је 
се из не на да њи хов не ка да шњи, за јед нич ки ци мер: Карл Ху тон (Karl Hog hton: Yahya 
Ab dul-Ma teen II). За раз ли ку од свог си ту и ра ног и кон фор ми зо ва ног при ја те ља, Карл 
и да ље жи ви „као мо мак“, ја шу ћи на та ла су са мач ких аван ту ра, са свим да ле ко од про-
ра чу на тих и инерт них по ро дич них про сла ва, оку пља ња и деч јих за ба ва. Као да зна 
да је Де ни ју упра во по тре бан не ко ко ће раз у ме ти ње го ву по ти ски ва ну по тре бу да на 
тре ну так на пу сти учма лост све та брач них оба ве за и ко ди ра ног по на ша ња, Карл при-
ја те љу по кла ња нај но ви ју ин ста ла ци ју оми ље не бо ри лач ке ви део-игре, Stri king Vi pers, 
ко ју су не ка да зна ли да игра ју до ра них ју тар њих ча со ва. За раз ли ку од прет ход них 
вер зи ја игре, ова – ка ко се у се ри ји по ми ње – „x“ вер зи ја но си још и озна ку „VR“ – vir tual 
re a lity („вир ту ел на ствар ност“) – а игра чу омо гу ћа ва пу ни те ле сни до жи вљај бор бе 
(бол, по вре де). Де ни, ко ји већ ду го 
ни је у за вид ној фи зич кој фор ми 
(че му је глав ни узроч ник ста ра по-
вре да ко ле на), осе ћа се пре по ро-
ђе ним у атлет ском те лу ки не ског 
ава та ра по име ну Ленс (Lan ce; Луди 
Лин). То је за пра во исти ава тар који 
је он у мла до сти екс пло а ти сао у 
ста ри јим вер зи ја ма игре, као што 
и Карл по но во би ра исту бор бе ну 
Шве ђан ку, не по бе ди ву Рок сет (Ro-
xet te: Pom Ale xan dra Kle men ti ef).

1 На слов епи зо де иден ти чан је на зи ву вир ту ел не игре ко ју про та го ни сти у епи зо ди игра ју. С обзи-
ром на прак су не пре во ђе ња на зи ва вир ту ел них ига ра, и са ми од у ста је мо од то га да за по тре бе 
тек ста ен гле ску си таг му stri king vi pers пре ве де мо са „отров не на ср тљи ви це“.

Илу стра ци ја 1: Danny & Karl
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Илу стра ци ја 2: Ro xet te

И док не ке те о ри је са вре ме не кул ту ре – па и геј мин га – уче о ко мер ци ја ли за ци ји 
до ко ли це и о то ме да су на ше сло бо де у ли бе ра ли зму при вид не и да смо тек иди о ти 
у слу жби ро бе и ње ног про то ка, не ке дру ге те о ри је го во ре и о мо гућ но сти ма кре а тив-
ног ал тер ни ра ња за да тих ка пи та ли стич ких мо ду са.2 Та ко је и у овом слу ча ју: као и 
би ло ко ја дру га ви део-игра и из ми шље на ком ба тив на игра Stri king Vi pers X на ме ње на 
је пр вен стве но ринг-бор ба ма огра ни че ног бро ја по ну ђе них ава та ра, у исто та ко огра-
ни че ном бро ју пред ви ђе них бор бе них ам би је на та, по пут Crystal Be ach, Pan da Mo un tain, 
Sec ret Tem ple, Shi nju ku Al ley, Big Ap ple, Ice Fi eld, Gol den Ga te итд. Ме ђу тим, на кон пр ве 
рун де у ко јој Рок сет „раз би ја“ Лен са – уз пра те ћа на ка рад на и фри вол на до ба ци ва ња, 
свој стве на му шким ко чо пер ним раз го во ри ма3 – дру га рун да за вр ша ва моћ ним но жним 
за хва том на ср тљи ве Рок сет и за јед нич ким клинч-пре вр та њем, све до иви це рин га. 
Дах та ње и кра так тре ну так при мир ја ме ђу ис пре пле та ним бор ци ма пре ки да се сна-
жним по љуп цем. Збу ње ни оним што се до го ди ло, ри ва ли на пу шта ју игру, али ће се у 
вир ту ел ни ринг вра ти ти већ су тра дан. Још увек не сре ђе них ми сли (при че му је ја сно 
да је Де ни, а не Карл, тај ко ји се све вре ме „ло ми из ну тра“), и на кон што су за по че ти 
љу бав ни ин ци дент овог пу та до ве ли до кра ја, ста ју пред исто оно пи та ње ко је у том 

2 За Ни ка Да јер-Вит фор да (Nick Dyer-Wit he ford) и Гре га де Пој те ра (Gre ig de Pe u ter) вир ту ел не игре 
пред ста вља ју кон сти ту тив ни ме диј гло бал ног хи пер ка пи та ли зма XXI ве ка, али и де ле зи јан ску 
„ли ни ју бек ства“: „Као што за сту па ју Им пе ри ју, вир ту ел не игре исто та ко го во ре у име мно штва ко је 
тра жи из лаз у суб вер зив ним и ал тер на тив ним екс пе ри мен ти ма“ (Vit fordf, de Poj ter, 2020: 240–1). 
У ве зи са ре че ним тре ба обра ти ти па жњу и на филм Хеј тер (Sa la sa mobójców. Hej ter) пољ ског реди-
те ља Ја на Ко ма се (2020), у ком ан ти ју нак – ин тер нет трол – То маж Гем за, ко ри сте ћи се за во дљи вим 
вир ту ел ним жен ским ава та ром, вр бу је ствар ног атен та то ра уну тар он лајн мул ти пле је ра.
3 Ни је не мо гу ће да је ау тор ове епи зо де (Char lie Bro o ker) иро нич но екс пло а ти сао гру бе и по че сто 
бе за зле не вер бал не раз ме не ти пич не за му шкар це, чи ји је циљ да у фи зич ки по раз про тив ни ка 
упи ше и фи гу ра тив ни. А он, као што је по зна то, увек при зи ва гро теск не сек су ал не за пле те и рас-
пле те, ко ји по че сто пре ва зи ла зе не хе те ро сек су ал ни, већ и хо мо сек су ал ни има ги на ри јум, и то у 
прав цу со до ми је и ка ни ба ли зма. У том ду ху и Де ни је, у јед ној при ли ци, мно го пре не го што су се 
упу сти ли у вир ту ел ну ре а ли за ци ју раз врат них ком пе ти тив них за ри ца ња, по ру чио Кар лу: „Спре ми 
се да ти по ло мим бу љу“ (пре вод на срп ски је зик је ра ди кал ни ји и бе сми сле ни ји не го што је то у 
ори ги на лу: „Get ready to get your ass kic ked“). Карл му уз вра ћа су ро во шћу још ве ће бе сми сли це: 
„Ствар но? Има да ти Рок сет од је бе гла ву!“ („Yeah? Ro xet te’s gon na fuck your head of!“) – „То чак и 
не ма ни ка квог сми сла!“, ко мен та ри ше Де ни. „Шта то уоп ште зна чи???“
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тре нут ку по ста вља и гле да лац: да ли су Карл и Де ни, при ја те љи и не ка да шњи ци ме ри, 
све вре ме за пра во ла тент ни хо мо сек су ал ци?

Илу стра ци ја 3: Lan ce & Ro xet te

Ко мен тар да „сва ко му шко при ја тељ ство но си у се би хо мо е рот ски на бој“ бе за злен 
је и го то во вул га ран при ступ се ман ти ци опи са не си ту а ци је.4 Ви ше од то га, и у ду ху 
це лог Black Mir ror се ри ја ла, ов де је реч о то ме на ко је све на чи не тех но ло ги ја осва ја 
упо ри шне тач ке чо ве ко ве ин ти ме и ка ко је све мо гу ће од го во ри ти на тај об лик ко лони-
ја ли за ци је.5 Епи зо да „Stri king Vi pers“ да је још јед ну из ван ред ну илу стра ци ју у по гле ду 
ра зно вр сно сти иден ти тет ских мо да ли те та ко ји за по се да ју би так, али и ко је би так зах-
те ва, по себ но у до ба гло бал не по пу лар не кул ту ре (чи ји је до ми нант ни екс по нент у се-
ри ји геј минг). У по љу по пу лар не кул ту ре иден ти тет ски мо да ли те ти би ва ју умно же ни, 
по ста ју све ра зно вр сни ји и флу ид ни ји, а у слу ча ју да се ка же ка ко они услед свог сте-
ре о тип ног и кон зу мер ског ка рак те ра ни ка да не мо гу да очи та ју до вољ ну ком плек сност 
бит ка – њу је мо гу ће де тек то ва ти у иден ти тет ским ком би на ци ја ма и усло жња ва њи ма. 
И оно што је нај ва жни је, у до ба по пу лар не кул ту ре по ли и ден ти тет ски склоп бит ка 
по ста је све очи глед ни ји и осве шће ни ји, то ли ко да се са свим отва ра не пред ви ди вој 
пла у за бил но сти игре: „Из гле да да смо са да геј“, ка же на кон пол ног чи на Рок сет, се де ћи 
на хри ди ни Кри стал не пла же и гле да ју ћи у пу чи ну. Док Ленс раз ми шља шта би уоп ште 
на то ре као, Рок сет до ба цу је: „Ало, ша ла!“, да би по том и Ленс при ме тио ка ко му све то 
што се ме ђу њи ма упра во до го ди ло чак уоп ште не де лу је као геј-си ту а ци ја.

Не ко би до ба цио: ни је да ни је. Али, за и ста, ка да се збро је ма ску ли на ком ба тив на 
ре то ри ка и на не ко ли ко ни воа тра ве стив ни ка рак тер оства ре ног хе те ро сек су ал ног 
од но са Де ни ја и Кар ла (тех но ло шки по сре до ва но род но и ра сно пре свла че ње), ипак 
је на кра ју те шко упе ри ти прст на не ки де цид ни тип сек су ал но сти ко ји се ов де за и ста 
об ја вио. Ње го во име но ва ње чи ни се ако не већ из ли шним, он да бар спо ред ним за дат-
ком, с об зи ром на то да је пред на ма на де лу де мон стра ци ја нео д бра њи во сти ужит ка, 
про ис те клог из пла у за бил но сти вир ту ел не игре – и у по гле ду „ли ни ја бек ства“, и у 

4 Po wer, Е. 2019.
5 По себ но тре ба обра ти ти па жњу на епи зо де прет ход них се ри ја ла ко је је та ко ђе ре жи рао Овен 
Ха рис (Owen Har ris): „Be Right Back” (2013) и „Sun Ju ni pe ro” (2016). 
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по гле ду иден ти тет ског пре свла че ња, као и ек ста тич ног пра жње ња, па и збу ње но сти 
и стреп ње, ко ји су иза зва ни нео че ки ва ном ал тер на ци јом игре. Ако се под се ти мо кла-
си фи ка ци је ига ра, ко ју је у сво јој ути цај ној књи зи Игре и љу ди: ма ске и за нос (1958/1979) 
пред ло жио Ро же Ка јоа (Ro ger Cal li o is), раз ли ку ју ћи че ти ри ка те го ри је ига ра уз ви ше них 
на зи ва: agon (ком ба тив не и ком пе ти тив не игре), alea (ха зард не игре), mi mi cry (игре 
ма ски ра ња, ко ју ов де, у тек сту, опи су је мо у фор ми тра ве сти је, од но сно „пре свла че ња“) 
и ilinx (игре тран са и за но са)6 – та да тре ба при ме ти ти – ка да је реч о ал тер на ци ји игре 
ко ју из во де Де ни и Карл – да они јед ну аго нал но-ми ми криј ску игру тран сфор ми шу у 
игру ми ми кри је и за но са: да бол-ужи так пре во де у за нос-ужи так. У кљу чу ова квог 
раз у ме ва ња – уз до да так да је Ка јоа ми ми кри је и игре за но са др жао за пре ци ви ли за-
циј ске лу дич ке из ра зе, ко је у исто риј ском сле ду за ме њу је ци ви ли за циј ски и ма ње 
ма што вит пар agon-аlea – за о крет Де ни ја и Кар ла мо же да се ту ма чи и као суб вер зи ван, 
с об зи ром на то да се спрам зах те ва не бор бе но сти окре ћу об на вља њу по ти сну те 
има ги на ци је, лу до сти и де ли ри ју ма.7 

Не, за и ста ни је до вољ но ре ћи да су пред на ма два вир ту ел но за блу де ла и из о па-
че на при ја те ља. Јо хан Хој зин га (Jo han Hu i zin ga) био је у пра ву ка да је твр дио да „[о]нај 
тко у вјеч ним обра ти ма пој ма игре и зби ље осје ћа ка ко му се ма гли дух, тај ће упо ри ште, 
ко је му је по то ну ло у ло ги ци, по но во про на ћи у ети ци. Игра по се би [...] на ла зи се он крај 
под руч ја мо рал них за са да“.8 Вир ту е ли за ци ја ис ку ства кроз игру нео д ло жно во ди 
ужит ку и њим се оправ да ва; али тре ба ис та ћи да игра као та ква упра во пред ста вља сам 
уни вер зал ни прин цип кул ту ре, јер се „[к]ултура [...] не за чи ње као игра, ни ти из игре, већ 
при је све га у игри“, ка ко пи ше Хој зин га.9 Да је лу дич ки ег зи би ци о ни зам при ја те ља уни-
вер зал ног ка рак те ра – а не из о па че ње из о па че них – то ме у при лог го во ри и ми ми кри ја, 
од но сно иден ти тет ска пер вер зи ја ко ју из во де Де ни и Тео, ствар ни хе те ро сек су ал ни пар 
епи зо де. Ни је без зна ча ја, да кле, то што епи зо да упра во от по чи ње при зо ром из прошло-
сти њи хо вих љу бав них ига ра – си ту а ци јом у ко јој они, за ба ром ноћ ног клу ба, глу ме пр ви 
су срет и флерт. Све док у њи хов раз го вор не сту пи Карл, у дру штву из ве сне де вој ке, 
и не раз от кри је да су „не знан ци“ за пра во ухо да ни љу бав ни ци и ње го ви ци ме ри, и 
са ма гле да тељ ка би ва уву че на у пред ста вље ну игру за во ђе ња, про жи вља ва ју ћи је 
као су срет пот пу них стра на ца. На тај на чин ла ко је раз у ме ти уз бу ђе ње и „во жњу“, коју 

6 Ви ди: Ка јоа 1979, од стр. 40. и да ље; Бо жо вић, 2013: стр. 80. и да ље.
7 „[...] пре лаз на ци ви ли за ци ју у пра вом сми слу ре чи на ме ће про гре сив но укла ња ње тог при ма та 
спо ја ilinx-а и mi mi cry и њи хо во за ме њи ва ње при ма том, у дру штве ним од но си ма agon-аlea, так ми-
че ња и сре ће [...] Би ло ка ко би ло, узрок или по сле ди ца, сва ки пут кад не ка раз ви је на кул ту ра успе 
да из ро ни из пр во бит ног ха о са, кон ста ту је мо осет но опа да ње сна га и пре ру ша ва ња. Оне та да 
гу бе ста ру пре ва гу, од ба че не су на пе ри фе ри ју јав ног жи во та, све де не су на на све скром ни је и 
не ре дов ни је уло ге, ако не и иле гал не и ка жњи ве, или са те ра не у огра ни че ни и ре гу ли са ни до мен 
ига ра и фик ци је, где љу ди ма пру жа ју ве чи то иста за до вољ ства, али убла же на и на ме ње на са мо 
ра зо но ди и раз би ја њу до са де или од мо ру од по сла, ме ђу тим, овог пу та без лу до сти и де ли ри ју ма.“ 
(Ка јоа, 1979: 122). Из не то схва та ње ко ре спон ди ра са не што дру га чи јом по став ком Јо ха на Хој зин ге, 
у ко рист аго на (ви ди: Ху и зин га, 1970: 99–105).
8 Hu i zin ga, 1970: 283.
9 Hu i zin ga, 1970: 104; Хој зин ги но схва та ње кул ту ре нео дво ји во је од при зна ва ња ње ног лу дич ког 
са стој ка. 
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је у од глу мље ном флер ту осе ти ла Тео, из ја вљу ју ћи по том Де ни ју Пар ке ру, на по ди ју му 
за плес: Hey, that lit tle ro le-pl ay act, the stran ger thing at the bar ... got me hot as fuck!...10 

На го ве ште ни ерот ски има ги на ри јум дво је љу бав ни ка ни је бог зна ко ли ко нео би чан 
и не ве ро ва тан; но ов де ва ља ис та ћи не што дру го: да је за ужи так пре су дан на чин на 
ко ји се ода бра на или до де ље на уло га игра. То, уо ста лом, Де ни ју не го во ри са мо Тео, 
већ и Карл, ко ји ће мно го го ди на ка сни је хва ли ти ње го ву спо соб ност да од и гра ода-
бра ну уло гу уну тар игре Stri king Vi pers X. На кон што Де ни бу де рас ки нуо њи хо ву вир-
ту ел ну ве зу (схва та ју ћи у ко јој ме ри она ком про ми ту је ње го ву ерот ску ствар ност 
ко ју де ли са су пру гом), оста вље ни Карл ће му, по сле из ве сног вре ме на, из ја ви ти ка ко 
је у ме ђу вре ме ну про бао све ком би на ци је ко је игра ну ди (а до да ли би смо: и ком би-
на ци је ко је игром ни су пред ви ђе не) – и секс са ком пју тер ски кон тро ли са ним про тив-
ни ци ма (ко ји му је де ло вао, ка ко ка же, као сно шај са гу ме ном лут ком, уз при мед бу да 
су ти ка рак те ри про гра ми ра ни са мо за бор бу); да је по ку шао и са дру гим ствар ним 
игра чи ма, ко ји су кон тро ли са ли Лен са; за тим и са му шким и жен ским ка рак те ри ма и 
игра чи ма; да је про бао и ма сов ни мул ти пле јер секс; да је, ко нач но, со до ми сао Тун дру, 
по лар ног ме две да... И да га ни шта ни је „ура ди ло“ као ка да се њих дво ји ца срет ну у 
вир ту ел ном про сто ру. Или украт ко: упр кос ис про гра ми ра ном ка рак те ру вир ту ел ног 
све та, али и упр кос про ра чу на то сти ствар ног све та, ја сно је да се и Тео и Карл сла жу 
око то га да, спрам све га што је у вир ту ел ним игра ма и у ствар ном жи во ту за да то, Де-
ни Пар кер за пра во од лич но игра сво је љу бав нич ке уло ге. 

Не тре ба по ми сли ти да је са ре че ним љу бав ни тро у гао тро је Афро а ме ри ка на ца до-
кра ја кон цеп ту а ли зо ван. За ужи так игре под ма ска ма ни је ни шта ма ње ва жан вре мен ско-
-про стор ни кон текст, од но сно хро но топ, у ко ји се ro le-pl ay act по ста вља. И он еми ту је 
не о д бра њи ве афро ди зи јач ке си ле, го то во слич ног ин тен зи те та: у слу ча ју Де ни ја и Тео 
– ако то већ ни је и сте ре о тип ни слу чај љу бав ног ис ку ства мла дих – то све то вре ме и 
све ти про стор ерот ске по ма ме пред ста вља ју вре ме-про стор ноћ ног клу ба, ко је је ов де, 
у од но су на Бах ти нов по јам хро но то па, при ме ре ни је раз у ме ти као оче вид ни при мер 
оно га што је Ми шел Фу ко (Mic hel Fo u ca ult) од ре дио као хе те ро то пи ју: као „про стор машта-
ња“, у ком је на су мич ност и ра зно вр сност све та до бро до шла и на чи јем ула зу се не да ју 
ни ка кве га ран ци је у по гле ду си гур но сти кул тур них, вред но сних, мо рал них и иден ти тет-
ских кон це па та.11 Тај ствар ни има ги на тив ни про стор, са сво јим спе ци фич ним вре ме ном, 
не са мо да до зво ља ва већ и про пи су је „уи гра ва ње“, ка ко Хој зин га и ту ма чи ети мо ло гију 

10 „Хеј, она тво ја чуд на пред ста ва та мо, за ба ром... на ло жи ла ме је исто као и је ба чи на!...“
11 Исто. Кон крет но, за Фу коа, иде ал на илу стра ци ја хе те ро то пи је био је „брод из ма ште“ – „плу та ју ћи 
ко мад про сто ра“ и „нај ве ће скла ди ште има ги на ци је“, „ко је од лу ке до лу ке, од до ка до до ка, од бор дела 
до бор де ла, по пут ко ло ни ја, иде оно ли ко да ле ко ко ли ко по тра га за за ко па ним то из и ску је“. По угле ду 
на фран цу ског ми сли о ца, и Пол Гил рој (Па ул Гил роy) је по чет ком де ве де се тих го ди на XX ве ка у кре о-
ли зу ју ће во де „Цр ног Атлан ти ка“, по ри нуо „брод ро бо ва“ као „жи ви, ми кро кул ту рал ни, ми кро по ли-
тич ки си стем у по кре ту“ (The Black Atlan tic: Mo der nity and Do u ble Con sci o u sness, 1993). Та ко ђе, на овом 
ме сту вред но је спо ме ну ти и брод Ду бров ник – хе те ро то пи ју зе ни ти сте Љу бо ми ра Ми ци ћа; брод ло шег 
ком фо ра, без вла сти те и на ци о нал не фи зи о но ми је, пу ног из не на ђе ња и му зич ке ка ко фо ни је ко ја је 
до ла зи ла с гра мо фо на и из ли за них пло ча са „стра ном“ му зи ком; ам би јент „дез ин те гра ци је по ре кла 
и ау тен тич но сти, што је ујед но и раз лог због ког се је дан па ра док сал ни бал кан ски ми ли тант, Бар ба-
ро ге ни је Де ци ви ли за тор, у ње му осе ћао по све не ла год но“ (Ђор ђе вић, 2016: 47; Ми цић, 1993: 6–9). 
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ре чи „илу зи ја“ (од лат. in-lu sio).12 Па ра лел но с овим, тре ба обра ти ти па жњу и на хе те ро-
то пиј ски ка рак тер вир ту ел ног про сто ра игре Stri king Vi pers X: огра ни че ној ле пе зи по ну-
ђе них ава та ра (по ред Лен са, Рок сет и со до ми са ног по лар ног ме две да, у епи зо ди се спо-
ми ње још са мо из ве сни На га то), игра ну ди и огра ни че ни број ег зо тич них про стор но- 
-вре мен ских мо да ли те та. На тај на чин ди на ми зу је се не са мо са ди стич ко та на тос-за до-
вољ ство пра во вер них игра ча-бо ра ца, већ и ерот ски ка приц при ја те ља, ко ји сво јим 
љу бав ним ду е ли ма нео че ки ва но ал тер ни ра ју „про грам ску схе му“ ви део-игре. Ни је, 
пре ма то ме, реч са мо о то ме да Де ни има из ван ред ну спо соб ност да ту ма чи до де ље ни 
или ода бра ни ка рак тер; и са ма спа ци јал на ди на ми ка игре – оп ци о нал на ско ко ви та изме-
на ег зо тич них и ур ба них про сто ра, у ко је се си ту и ра њи хов ег зи би ци о ни зам – зна чај но 
до при но си „ду гом да ху“ њи хо ве аван ту ре. Уо ста лом, у то ме и тре ба тра жи ти од го вор 
на пи та ње за што Де ни и Карл не ће ус пе ти да пре не су свој од нос из вир ту ел ног све та у 
ства ран, на кон кон трол ног по љуп ца ко јим је Де ни же лео да про ве ри не до у ми це у по-
гле ду мо гу ћег хо мо сек су ал ног ка рак те ра њи хо вог од но са. Ту ће се за пра во ви де ти да 
је њи хов ro le-pl ay ис кљу чи во ве зан за ма штен ски, хе те ро то пиј ски дис по зи тив игре.13

На Кар ло во ин си сти ра ње да с овим са зна њем мо гу да на ста ве где су ста ли с игром, 
за по че ће ствар на ту ча ме ђу ствар ним при ја те љи ма, у ствар ном ноћ ном и ки шном, 
ур ба ном ам би јен ту, због че га би ва ју при ве де ни у ствар ну по ли циј ску ста ни цу. Тео 
до ла зи по су пру га, те је ко нач но до шло вре ме да од ње га са зна це лу исти ну у ве зи с 
ње го вим „за хла ђе њем од но са“ и из бе га ва њем брач них ду жно сти. Тај раз го вор је за 
гле да о ца из ли шан, ка ко су ре ди тељ и сце на ри ста се ри је са свим до бро про це ни ли, те 
су од мах пре шли на епи лог, а то је срет ни и праг ма тич ни спо ра зум брач них парт не ра: 
јед ном го ди шње, на Де ни јев ро ђен дан, при ја те љи ће мо ћи да „укр сте пе сни це“ и ис пре-
пле ту те ла у вир ту ел ном про сто ру VR игре Stri king Vi pers X, док ће Тео оти ћи у ства ран 
бар – у ком ће би ти и глу ми ца и пу бли ка, пре пу шта ју ћи се игри за во ђе ња за јед но са 
дру гим, про ла зним, мо гу ћим и не мо гу ћим љу бав ни ци ма. 

Илу стра ци ја 3: Danny Par ker & Lan ce

12 Hu i zin ga, 1970: 23.
13 Зна чај но ра ди кал ни је схва та ње вир ту ел ног про сто ра пред ста вље но је у епи зо ди „Сан Ју ни пе ро“ 
истог се ри ја ла, у ком вир ту ел ни свет по ста је рај за две пре ми ну ле љу бав ни це. Оста је у пам ће њу 
ци нич ни ко мен тар ју на ки ње Ел дер Ке ли (Ел дер Келлy: Де ни се Бур се): Uplo a ded to the cloud, so unds 
li ke he a ven.


