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originalni naučni rad

TE A TROM O TE A TRU – ME TA TE A TRAL NI 

ELEMEN TI U DRA MA MA RA DO VA NA IV ŠI ĆA 

Ana Pro lić Kra gić1

Aka de mi ja dram ske umejt no sti 
Sve u či li šta u Za gre bu

Ap strakt: 
Ana li tič ko sa gle da va nje pro mi šlja nja Ra do va na Iv ši ća o pri ro di te a tra (če sto 
eks pli cit no pro ble ma ti zo va nih u nje go vom dram skom opu su pu tem me ta te a-
tral nih ele me na ta, ili im pli cit no, te mat skom i struk tur nom ra zi nom dje la) – u 
kon tek stu re vo lu ci o nar ne nad re a li stič ke mi sli, te nji ho vo po sta vlja nje u od-
nos s auto ro vim auto po e to lo škim tek sto vi ma. Po ku šaj da se pre do či i usu sta vi 
svo je vr sna nad re a li stič ka te o ri ja te a tra, una toč nje noj za teg nu toj odr ži vo sti 
– po ku ša va se ra svi je tli ti pu tem re struk tu ri ra nja uvri je že nih su do va o nad re a-
li zmu, te nje go vih od no sa na spram knji žev ne i ka za li šne te o ri je. 

Ključ ne re či: 
Ra do van Iv šić, nad re a li zam, me ta tea tral ni ele men ti, auto po e to lo ški tekst, 
nad re a li stič ka te o ri ja te a tra. 

Na mje ra mi je ana li tič ki sa gle da ti pro mi šlja nja pje sni ka i dra ma ti ka Ra do va na 
Iv ši ća o pri ro di te a tra u kon tek stu re vo lu ci o nar ne nad re a li stič ke mi sli ko joj se 
pri kla nja, či ne ći ti me ujed no fu ri je ov ski „ap so lut ni ras ko rak“ od pre skrip tiv nih 
po e to lo ško-estet skih do mi nan ta knji žev nog i ka za li šnog ži vo ta ta da šnje Hr vat-
ske. Ta su pro mi šlja na pro ble ma ti zi ra na u Iv ši će vom dram skom opu su, če sto 
eks pli cit no, pu tem me ta te a tral nih ele me na ta (Ka pe tan Oli ver, Aiaxa i ai ili mo ći 
re ći, A to ut rom pre) ili im pli cit no, te mat skom i struk tur nom ra zi nom dje la. Nji-
ho vom ana li zom, te po sta vlja njem u od nos s auto ro vim auto po e to lo škim tek-
sto vi ma (ese ji ma, in ter vju i ma i in ter ven ci ja ma, ve ći nom ob ja vlje nim u knji zi U 
ne po vrat, opet), po ku šat ću pre do či ti i usu sta vi ti svo je vr snu te o ri ju te a tra ko ja se 

1 in fo @a du.hr

82
1.

16
3.

42
.0

9-
2 

И
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u cje li ni na sla nja na nad re a li stič ka pro mi šlja nja o umjet no sti. No tvor bom sin-
tag me nad re a li stič ka te o ri ja te a tra, su o če ni smo sa svo je vr snim con tra dic tio in 
adjec to, od no sno s kon struk tiv no opri ječ nim, neo dr ži vim poj mo vi ma, neo pe ra-
bil nim pri ana li tič koj pro ra di ko ja stre mi iz na la že nju no vih i pro du blji va nju već 
po sto je ćih spo zna ja. Pre o sta je nam tek pri sta ja nje na nji ho vu za teg nu tu odr ži-
vost ko ju va lja ra svi je tli ti pu tem re struk tu ri ra nja uvri je že nih su do va o nad re a li-
zmu, te nje go vih od no sa na spram knji žev ne i ka za li šne te o ri je. Avan gar da u cje-
li ni, a oso bi to nad re a li zam kao po kret s iz nim nim stup njem auto re fl ek siv no sti i 
pro gram ske ela bo ri ra no sti, na ja vi la je op ći rat pro iz vo đa či ma, pro mi ca te lji ma i 
odr ža va te lji ma aka de mi zma, kao i nji me le gi ti mi zi ra nim sto žer nim in sti tu ci ja-
ma zna nja, ope ri ra ju ći pri to me ni zom sub ver ziv nih i de(re)struk tiv nih me to da, 
ko je se žu od pot pu nog ni je ka nja i de struk ci je, do re struk tu ri ra nja i stva ra nja no-
vih me to da za (ob)nov(ljen)u zna no sti. Da ka ko, taj mi li ta ri zam ni je bio apri or no 
upu ćen na zna nost ili te o ri ju kao ta kvu već na onu mo no po li stič ku, u di je lo vi ma 
i dog mat sku, usta lje nu na is klju či vim prin ci pi ma lo go sa i ra tia. Pro ma tra no iz 
nad re a li stič kog kon cep ta umjet no sti i pro mi šlja nja o njoj, is prav ni je je go vo ri ti 
o nad re a li zmu i ka za li štu, o nad re a li zmu i ka za li šnoj te o ri ji, či me se iz bje ga-
va her me tič no za tva ra nje nad re a li zma u još jed nu stil sku ka ri ku avan gard nih 
iza ma pro šlog sto lje ća. „Ka ži mo jed nom za u vi jek: ne ma nad re a li stič kog te a tra. 
Mo glo bi se je di no go vo ri ti o „nad re a li zmu i te a tru“ (Iv šić, 2002: 53). U pri ro di 
znan stve nog dis kur sa te a tro lo gi je i dra ma to lo gi je, ko ji ten di ra pod vo đe nju, gru-
pi ra nju, ar hiv skom odva ja nju, a ko jem se čvr sto opi re pro iz vod nja nad re a li zma, 
na la zi se je dan od ključ nih pro ble ma ge ne ral no is kri vlje ne i po vr šne per cep ci je, 
ana li ze i pre zen ta ci je nad re a li zma kao dram ski i te a tar ski ne plod nog te te o ret ski 
ne cje lo vi tog, ar bi trar nog i fl u id nog. Dra ma ma i te o ret skom pro mi šlja nju te a tra 
čla no va nad re a li stič kog po kre ta, va lja pri stu pi ti ne gu be ći iz vi da re to rič ke prak-
se ko je su ih pro iz ve le, ni ti nji ma pri pa da ju ći kon tekst. U tom slu ča ju, dje lo va nja 
nad re a li stič kog po kre ta, pri mar no obi lje že nog kao ka za li šno ne pro duk tiv nog, 
po ka zat će se kao iz u zet no te a tra bil na i per for ma tiv na, a kri tič ko pro mi šlja nje, 
su prot no uvri je že nom mi šlje nju o hi ro vi to sti i pro iz volj no sti ute me lje noj je di no 
u ot po ru, ne pri zna va nju i de struk ci ji po sto je će li te ra tu re, te o ri je i nji ho vih (p)
odr ža va telj skih in sti tu ci ja, po ka zat će se kao neo dvo ji vo od sa me prak se.

Pru ža nje ot po ra tu ma če nju i kri tič koj in ter pre ta ci ji dje la svoj stve no je nad-
re a li sti ma, bu du ći da u njoj vi de pri jet nju do ki da nja za go net nog, ču de snog i 
mno go znač nog. Va lja iz na ći me to du ko ja ne će nu žno re du ci ra ti, ka no ni zi ra ti 
i do ki da ti po ten ci jal dje lo va nja pro ma tra no ga i do vo di ti do nje go ve de se mi na-
ci je, već ko ja će kre nu ti u otva ra nje po sto je ćeg ne slu će nog, a ko ja je uvje to va na 
no vim od re đe njem po e zi je ko ja nad ra sta ob lik iz ra ža va nja i umjet nič ku for mu, 
te po sta je (je di ni is prav ni i je di ni mo gu ći) ob lik eg zi sten ci je i spo zna je. Ti me se 
uki da po tre ba za in ter pre ta ci jom ili bi lo ko jim ob li kom tu ma če nja po e zi je ko je 
bi ga tre balo pre ve sti u „sva ko dnev ni“ ra zu mlji vi, sa op ća va telj ski je zik: 
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Ni je na me ni da raz ja snim ta ko zva nim obič nim je zi kom ono što sam re-
kao dru gdje, na dru gi na čin, ta ko zva nim umjet nič kim je zi kom. Mo žda 
pre tje ru jem, ali mi se či ni da sa ma eg zi sten ci ja po e zi je u ve li koj mje ri ovi si 
o že sti ni s ko jom će mo od bi ti tu ope ra ci ju „pre vo đe nja“. [...] Po e zi ja ni je 
ovo ili ono, ona jest. [...] Po et ska sli ka uvi jek otva ra ši ri ho ri zont no što to 
mo že nje zi no tu ma če nje. [...] U mo jim oči ma sve to vri je di i za te a tar. ... U 
bi ti je po et skog je zi ka ili te a tral nog je zi ka – to je isto – da iz lu ču ju vla sti ti 
pro stor (Iv šić, 2002: 51). 

Nad re a li stič ko kri tič ko pro pi ti va nje op će pri hva će nih zdra vo ra zum skih poj mo-
va i ka te go ri ja na ja vlju je „mr tvač ko zvo no aka dem skoj kri ti ci, znan stve nič koj 
hlad no krv no sti i to bo žnjoj objek tiv no sti“ (Mac hi e do, 2002, II: 32) ko ja će, u 
ko nač ni ci, do i sta i utje ca ti na sve ve ći stu panj pro pi ti va nja sa me zna no sti / te o-
ri je njom sa mom.

Ra zor na i ne po šted na po le mič nost, ma ni fest nost, te mat ska ras pr še nost i in-
ter di sci pli nar nost te im po sti ra nje ana li tič kih stra te gi ja de tek ti ra ju se kao kon-
stan te nad re a li stič kog ese ji zma, a me ta fi k ci o nal nost, auto re fl ek siv nost, in ter-
tek stu al nost, iz u zet na osvje šte nost i pro fi  li ra nost knji žev nih po stu pa ka, kao 
kon stan te nad re a li stič ke fi k ci je. Isti se po stup ci mo gu uoči ti i u pje snič kim, 
dram skim i ese ji stič kim ra do vi ma, te ni zu in ter vjua Ra do va na Iv ši ća, je di nog 
hr vat skog pred stav ni ka i su di o ni ka po vje snog nad re a li zma či ja je po ja va u hr-
vat skoj knji žev no sti mno go stru ko se pa rat na i još uvi jek ne do volj no is tra že na i 
va lo ri zi ra na. Te melj na od red ni ca dis kur sa Iv ši će vih te o ret sko-kri tič kih za sa da 
ži vo je opi ra nje ki rur škoj odvo je no sti te o ri je i prak se, ne gi ra nje le gi ti mi te ta ste-
če nog je di no pu tem dis tan ci ra nog i ne su bjek tiv nog me ta je zi ka, te sklo nost aso-
ci ja tiv nim sko ko vi ma i ana lo gij skim ve zi va nji ma. Iv ši će va traj na že lja za per fo-
ri ra njem i do ki nu ćem gra ni ca iz me đu ne fi k ci o nal nog i fi k ci o nal nog dis kur sa, 
ana log na je do ki nu ću ja sne raz me đe iz me đu knji žev nih vr sta, a u ko nač ni ci, na 
te mat skoj i mo tiv skoj ra zi ni i de kon stru i ra nju op će pri hva će nih vri jed no snih 
bi nar nih opo zi ci ja. 

Raz ma tra nje Iv ši će vog te a tra kao su sta va ko ji uje di nju je dram ske tek sto ve i te o-
ret ske re fl ek si je, ope to va no nas gu ra s pod ruč ja dram skog, sa sce ne, na pod ruč je 
po e zi je ko ja se na da je kao nad re đe na vr sta či ja se kon ke ti za ci ja pro vo di u te a tru 
ko ji joj da je „onu neo p hod nu di men zi ju gla sa ili neo p hod nu di men zi ju ti je la“ 
(Iv šić, 2002: 114). Te a tar ta ko po sta je „kon kret no mje sto po e zi je“, „gdje se po e zi-
ja mo že raz vi ja ti kao tje le sno pi smo, slu že ći se pod jed na ko ri je či ma, gla so vi ma, 
po kre ti ma, pro sto rom, svje tlo šću“ (Iv šić, 2002: 37–38). No ta pr vot na hi je rar hi-
za ci ja pre sta je u tre nut ku ka da po jam po e zi je pri hva ti mo u svoj ši ri ni zna če nja 
ko ja mu pri pi su ju nad re a li sti. Po e zi ja kao „de zer ter stvo od sva ke nor me“ (Iv šić, 
2002: 22) po sta vlja pi ta nje o to me ka ko ži vje ti, od no sno ka ko, po Rim ba u do vim 
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ri je či ma pro mi je ni ti ži vot. Ta ko bi lo ka kav na čin op sto ja nja u slo bo di po sta je 
po e zi ja, a pro stor po e zi je i pro stor te a tra pre kla pa ju se u svo joj otvo re no sti i is-
pra žnje no sti ko je pri zi va ju no ve kre a ci je. „Ču do od ko jeg ne ma ni šta va žni je, to 
je za me ne bio te a tar, to je za me ne bi la po e zi ja. [...] Ona je uklju či va la sve, kao 
i te a tar, sa mo je te a tar, ne za mi sliv bez ti je la, bez pro sto ra, bez ob li ka, bez bo ja“ 
(Iv šić, 2002: 126). Iv šić pre u zi ma vr lo kom plek sno Mal larméovo od re đe nje tje le-
snog pi sma, ko je se, da nas is ko ri je nje no ci vi li za tor skim pip ci ma, ono za ko je se 
i „ne zna što bi ono mo glo bi ti“, „je dva mo že na slu ti ti u per verz noj po li morf noj 
fa zi dje te ta, u ne kim pro ma še nim či no vi ma ili u hi ste ri ji“ (Iv šić, 2002: 15). Iv šić 
vr lo če sto na gla ša va tje le snost te a tar skog pi sma i nje go vu mno ži nu ko ja za hva ća 
„ti je lo, pro stor, bo je, ob li ke, pri ro du“ (Iv šić, 2002: 36), ko ja se ge ne ri ra iz je zi ka 
oslo bo đe nog sin tak tič ko-gra ma tič kih za ko na i se man tič kih od re đe nja. Pi ta nje 
je zi ka i mo guć no sti ka zi va nja, jed no je od ključ nih te mat skih mje sta Iv ši će vih 
dra ma. Je zik se pro pi tu je sam so bom, ge ne ri ra iz pra zni ne i od go va ra je kom, 
ras pa da od usu žnje no sti i su per funk ci o nal no sti ili se pak ras tva ra od pri mor di-
jal ne vi še znač no sti i ne spu ta no sti. Pi ta nje pri ro de je zi ka i nje go ve upo tre be te 
sa ma osvje šte nost o nje go voj mo ći, nad ra sta lin gvi stič ko po lje te po sta je i „pi-
ta nje po li tič kog opre dje lje nja“ bu du ći da se „lin gvi stič ko ti je lo ne raz li ku je od 
dru štve nog ti je la“ (Iv šić, 2002: 44). Lin gvi stič ki po re dak, oso bi to lo gi ka je zič ne 
struk tu re pred sta vlja ju „ide al nu sli ku svih za bra na ko je in ten ziv no su ge ri ra ju 
sve ci vi li za ci je“ (Iv šić, 2002: 45). Tu „kraj nju i pr vot nu ogra du pred ka o som“ 
(Iv šić, 2002: 44) va lja sru ši ti ne po šted nom bu ji com. 

Te ze o te a tru, ili ri je či ma auto ra „krik o ago ni ji ili smr ti ka za li šta“ (Iv šić, 2002: 
232), ko je bez bit nih zna čenj skih pro mje na Iv šić ope to va no iz la že u broj nim ese-
ji stič kim tek sto vi ma u ko ji ma, po sljed njih tri de setak go di na kri tič ki sa gle da va 
su vre me ni te a tar, pa ra dig mat ske su za nje go vo pro mi šlja nje te a tra. U svo joj da-
ljoj raz ra di i raš člam bi one pri vid no na pu šta ju svoj do mi cil, po sta vlja ju ći broj na 
pi ta nja po put spre ge struk tu ra mo ći i vla sti s umjet no šću i umjet ni kom, smr ti 
je zi ka i uni for mi ra no sti ti je la. Je zgro vi te i di rekt ne u svo joj ne cen zu ri ra no sti, 
na pi sa ne još 1967. go di ne i da nas dje lu ju po ma lo ra di kal no i, tu žno po ka za li-
šte, ak tu al no.

„Ka za li šte je (da nas) sub ven ci o ni ra na do sa da.
Ka za li šte je (po sta lo) iz me ti na Vla sti.
Ni je u kri zi ka za li šte, ne go ti je lo“ (Iv šić, 2002: 232). 

Te ze o te a tru kao nus pro duk tu vla sti ko ja nje go vim sub ven ci o ni ra njem pro iz vo-
di do sa du de tek ci ja je i kri ti ka po ko re nog, usu žnje nog, de ge ne ri ra nog i de gra-
di ra nog te a tra ko ji slu ži kao pro stor pro kla ma ci je ide o lo gi je pu tem ka stri ra nog, 
umrt vlje nog i jed no znač nog je zi ka te kru tih po e to lo ški nor mi ra nih obra za ca. 
Ta kvo vi đe nje te a tra Iv šić eks pli ci ra u Ka pe ta nu Oli ve ru, uvo de ći dra ma tur ški 
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obra zac ka za li šta u ka za li štu, u Aiaxa ii ili mo ći re ći, smje šta ju ći rad nju u sa mo 
ka za li šte u ko jem se do ga đa su sret dva ju vre men ski uda lje nih bi ća, te u A to ut 
rom preu, u ko jem tri vje šti ce uz po moć na rod nih ba ja li ca, u in ter ak ci ji s broj-
nim ime ni ma ka za li šne po vi je sti na sto je re vi ta li zi ra ti te a tar. 

U če tve ro čin sku fe e ri jeu Ka pe tan Oli ver in ter po li ran je ar he tip ski dra ma tur-
ški obra zac te a tra u te a tru, tro čin ski igro kaz ko ji pa ro di ra sred njo vje kov nu 
sa gu o Tri sta nu i Izol di. Na oto ku usred Ti hog oce a na po sa da bro da Ka pe ta na 
Oli ve ra iz vo di „pje smu na sta rin ski na čin o Tri sta nu, vi te zu tu žnom, o njem 
i nje go voj smr ti, ža lo sni joj od zna nih svi ju“ (Iv šić, 1998: 172), ka ko bi, alu di-
ra njem na mo tiv ske ana lo gi je igro ka za i okvir ne zbi lje, upo zo ri li Oli ve ra na 
ob ma nji vač ku pri ro du nje go ve sre će i uza lud nost nje go va tra ga nja za njom. 
In ter po li ra ni igro kaz vi še stru ko iz ne vje ru je in ten ci ju svo jih auto ra, ujed no i 
iz vo đa ča-ama te ra, pre tvo riv ši se u mi šo lov ku u ko ju svi bi va ju uhva će ni. Ci-
lja ni pri ma telj po ru ke, ka pe tan Oli ver, osje ća se lo še i ne pri su stvu je iz ved bi, a 
po zor nost pre o sta lih gle da te lja, do mo ro dač ke dje ce ko ja se po pr vi put su re ću 
s te a tar skim kon ven ci ja ma, pe ri o dič no pre u zi ma ju zbi va nja u pri ro di i san, nu-
de ći im slo bod ni je i otvo re ni je pro sto re, ta ko da iz vo đa či po sta ju i je di ni gle da-
te lji. Ka pe tan Oli ver ipak do la zi na sam kraj iz ved be, ka da se na im pro vi zi ra noj 
sce ni od i gra va Tri sta no va smrt. U tom se tre nut ku gu bi gra ni ca uslo že nih per-
spek ti va, ali i po ka zu je raz li či tost Oli ve ro ve i Tri sta no ve sud bi ne ko ja se te me lji 
na raz li či to ustro je nim i de no ti ra nim svi je to vi ma. Oli ve ra, no žem u okrut noj 
igri ubi ja jed no od do mo ro dač ke dje ce, no nje go va smrt, za raz li ku od Tri-
sta no ve, ozna če ne kao do ki da nje svih mo guć no sti i ko nač ni za vr še tak, zna či 
is pu nje nje u ek sta tič nom po is to vje ći va nju s kra jo li kom te ko na čan pro na la zak 
žu đe ne sre će. Iako pa ro di ra na, iro ni zi ra na i kri tič ki tre ti ra na na po lju sa dr ža-
ja, u for mal nom smi slu dram ska se mi šo lov ka od li ku je svim nor ma ti vi ma po-
e to lo ški is prav ne tra ge di je pro skri bi ra ne kla sič ne dra ma tur gi je (uz vi šen i ujed-
na čen go vor, pra vil na me tri ka, stih, li ko vi pri mje re ni te mi). Kao ta kva, na da je 
se kao pod re đe na je zi ku i nje go voj upo tre bi, struk tu ri i re to rič kim prak sa ma 
dram skog mo de la okvi ra, a te a tar ko ji pre zen ti ra ozna ču je se kao usmr će na, 
fo si li zi ra na i ne ko mu ni ka ti bil na sli ka. Ka za li šni ama te ri upu ću ju otoč ku dje cu 
na ko deks po na ša nja u ka za li štu, ali ne i na te melj ne ka za li šne kon ven ci je, ni ti 
na oso bi to sti ka za li šnog či na. Ka za li šni do ga đaj od re đen je pro sto rom iz ved be 
ko ji na sto ji ilu stri ra ti po zor ni cu ku ti ju, a nje go va je glav na od li ka dru štve ni 
do ga đaj či ja je svr ha, ho ra ci jev ski re če no, pod u či ti i za ba vi ti. Umrt vlje noj ka-
za li šnoj for mi Iv šić su prot sta vlja iz vor nu, pri mor di jal nu ci vi li za ci ju u li ko vi ma 
otoč ke dje ce. 

U iz ra zi to in ter tek stu al noj Aiaxa ii ili mo ći re ći, svo je vr snom po e to lo škom opo-
ruč nom tek stu, Iv ši će va se kri ti ka te a tra tran spo ni ra u kri ti ku po li tič kih in sti-
tu ci ja mo ći i nji ho vih ma ni pu la tiv nih me ha ni za ma, po ka zu ju ći da „crv ni je sa-
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mo u ka za li šnim da ska ma“ (Iv šić, 2002: 86). In sti tu ci o na li zi ran, pro fe si o na lan i 
sub ven ci o ni ran te atar u ko jem se smje šta rad nja ko ma da pro stor je 

za ra žen svo jim dru štve nim i po li tič kim kon tek stom, una pri jed za po sjed-
nut ne kom ide o lo gi jom – pro stor što ma ni pu la tiv ne od no se i dr ža vom 
in sti tu ci o na li zi ra no na si lje re pro du ci ra u ma lom i ta ko me to ni mij ski do-
zi va ši re opre siv ne su sta ve ko jih je dio (Ča le-Feld man, 1997: 144). 

Zbor ni lik Sa bra nih dje la sa Ša re nom knji ži com na če lu, „me ta fo ra Cen tral nog 
ko mi te ta i Aka de mi je i Dru štva knji žev ni ka, to jest i in te lek tu al ne i po li tič ke 
vla sti“ (Iv šić, 2002: 215), scen ska je ale go ri ja sve u či li šnih i aka dem skih struk-
tu ra ko je u slu žbi vla sti pro mi ču jed no znač ne knji žev ne su sta ve, do dje lju ju ći 
na gra de i pri zna nja oni ma ko ji ih sli je de. Lik Re da te lja, svo je vr snog utje lo vi-
te lja ka za li šne vla sti, sa mo za taj no pro gla še nog al fom i ome gom ka za li šta, Iv šić 
iro ni zi ra pri ka zu ju ći ga stva ra lač ki ne plod nim. Nje go va ka stri ra nost na po-
lju auto nom nog umjet nič kog dje lo va nja re zul tat je dra go volj nog pri stan ka na 
za su žnje nost i po kor nost, kao re zul ta ta pri hva će nih or de na i na gra da. Na kon 
što Sa bra na dje la u ime pa ro di zi ra no ti tu li ra nih nad re đe nih Dru gih oki te Re-
da te lja or de ni ma i na gra da ma ap surd nog na zi vlja, ener gič ni Aiax, uda ra ju ći 
zlat nim bi čem, po dru glji vo ga opi su je kao na ki će no i na čič ka no pse to što „re-
pom ma še pred sva kim go spo da rom“ (Iv šić, 1998: 282). I u dru gim tek sto vi ma 
Iv šić že sto ko iz ra ža va svo je pro ti vlje nje na gra da ma ko ji ma se odr ža va i po dr-
ža va me di o kri tet stvo i za tvo re nost unu tar po dob nih okvi ra. Kroz Aiaxo ve ri-
je či2 upu će ne Re da te lju, kao i one Kom pia3, an tro po morf nog stro ja iz da le ke 
bu duć no sti iz ko je da je od re đe nje re da te lja i nje go ve ulo ge, Iv šić ot kri va svo ju 
te melj nu skep su spram tzv. re da telj skog ka za li šta u ko jem re da telj i nje go vi re-
da telj ski po stup ci, a ne sa ma umjet nič ka pro duk ci ja, za do bi va sre di šnju ulo gu. 
Iv šić im za mje ra re duk cij sko i is klju či vo či ta nje dram skog tek sta ko je je vo đe no 
po tra gom za spek ta klom i sen za ci jom. Ti me se ne po sred no dis kva li fi  ci ra ri-
ječ(i) i do pu šta „pro di ra nje ide o lo ške mi sli u po ro zno tki vo te a tra“ (Iv šić, 2002: 
65). Osim što utje lo vlju je funk ci ju za da nu ka za li šnim me ha ni zmom, Re da telj 
je ta ko đer i utje lo vlje nje pro sječ nog in te lek tu al ca, ne do volj no hra brog, sa mo-
stal nog i do sljed nog, ko ji po ku ša va po mi ri ti ne po mi ri vo u vječ ni kom pro mis, 
iz bje ga va ju ći ak tiv nu ulo gu ono ga ko ji dje lu je i do no si pro mi je ne. Pred kraj 

2 Iv ši ćev Aiax že li sa go ri ti Re da te ljev te a tar „ži vom va trom“, a nje ga bi „Bi čem po tvo me ni šta vi lu/ 
da se ni šta mo že mu njom is tri je bi ti“ jer „Oganj vi dim, te be ne vi dim,/ ma da sa mo se be po ka zu-
ješ,/ sa mo svo ja mu da osvje tlju ješ“ (Iv šić, 1998: 227). Ka sni je ga op tu žu je: „Dok je te be, ri ječ je 
mr tva, ti je lo uko če no, je ke ne ma, jer ni gla sa/ ne ma. Gdje se na đeš, sva su usta od mah za brt vlje na“ 
(Iv šić, 1998: 282).       

3 „Re da telj: ve za te a tar. Re da telj: ve za hi per tro fi  ja. S ne stan kom po e zi je re da telj po sta je sve mo ćan 
u te a tru. Po sljed nja fa sa da te a tra. Re da telj: ve za slu žbe nik, slu žbe ni. Re da telj: ve za pre da tom sko 
za ni ma nje. Za star je lo“ (Iv šić, 1998: 290).
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dra me, Re da telj se za la že za to da se Aiax i Xa ia uklo ne iz te a tra, ali da ih se 
ipak osta vi na ži vo tu. Op tu žen za iz da ju i po ma ga nju Aiaxa ii u bi je gu, Re da-
te lja sti že ka zna go ra od smrti. Pro mak nut je u „no vog ani ma to ra sve mir skih 
lo go ra“ (Iv šić, 1998: 313).

Ne pri ko sno ve ni knji žev ni ka non, sa Ša re nom knji ži com na če lu i u za šti tar skoj 
prat nji Mo to ra ša, sve mu ne na pi sa nom, ne u klju če nom, ne pred vi đe nom, ne kon-
tro li ra nom ne gi ra mo guć nost po sto ja nja4. Ka da se to ne mo gu će za met ne u spo-
ju an tič kog Aiaxa i fu tu ri stič ke Xa ie, na ru šiv ši nor ma tiv ne po e to lo ške uzu se 
vje ro jat no sti, ka da du go ni je mi Ro nac pro go vo ri o vr tlo zi ma du bi na, ne pre o-
sta je im dru go no uklo ni ti ih s li ca ka za li šne i po vi je sne sce ne. U sta nju po lju-
lja ne si gur no sti Sa bra na dje la za bo ra vlja ju na po li tič ku ko rekt nost pro ka zu ju ći 
si stem či ji su dio: „Te a tar je na ma po sljed nja ru pa na svi ra li. [...] Na ru še vi na ma 
te a tra sa gra dit će mo grom ke sta di o ne“ (Iv šić, 1998: 299).

Ka za li šni se pro stor, zbog po ko ra va nja po e to lo ško-ide o lo škom dik ta tu ko ji ga 
do vo di do auto ne ga ci je, esen ci jal no ne odva ja od svi je ta zbi lje, već po sta je za-
ra žen njom. Od nje ga se iz dva ja te mu se su prot sta vlja ima gi na cij ski pro stor iz 
ko jeg do la ze i u ko ji od la ze Aiax i Xa ia. Po e to lo škom te ro ru auto ri ta tiv ne dram-
ske fi k ci je ko ji ide o lo škim go spo da re njem nad zi re pro duk ci ju smi sla / ne smi sla, 
Iv šić su prot sta vlja go li te a tar ostva riv u is pra žnje nom pro sto ru je ke. 

Iv šić se ope to va no vra ća kon sta ta ci ji o kri zi ti je la, ko ja do mi no efek tom do vo di 
do kri ze te a tra. Od ti je la se zah ti je va „da neo gra ni če no slu ži i da bu de in stru-
me nat ko ji vr ši od re đe ne eko nom ske, erot ske, so ci jal ne i kul tur ne za dat ke“ pri 
če mu se gu bi „slo bo da po kre ta, iz ra za, to jest po e zi ja“ (Iv šić, 2002: 30). U svo-
jim dra ma ma, Iv šić pri ka zu je ne slo bod na ti je la, ko ja su per so na li zi ra na bro jem, 
ran gom, pri pad no šću ši roj sku pi ni ko ja di je li iste od li ke od funk ci je do je zič nog 
iz ra ža ja, kao i ona vra će na nji ho voj po et skoj funk ci ji, gdje po sta ju no si te lji iskon-
ske žud nje, ero tič no sti i ne spu ta ne sna ge. U ne fi k ci o nal nim ret ci ma go vo re nje o 
kri zi ti je la če sto ga do vo di do pi ta nja je zi ka i spor ta: 

Ja sam do šao od kri ti ke te a tra do kri ti ke spor ta, kri ti ke ne kih pr vo maj-
skih ma ni fe sta ci ja u Ber li nu, Mo skvi, itd., gdje se me ni či ni lo da je ovaj 
vi jek na šao svoj ka za li šni iz raz da le ko vi še ne go u te a tru. Ja sam jed na ko 

4 „Mi smo vječ ni zad nji do met [...] /Mi smo vječ ni uvez. (Iv šić, 1998: 279) „Dnev ni red: Slu čaj Aiax i 
Xa ia. Ni šta ne ra zu mi je mo, ne ra zu mi je mo ni šta, zna či: tre ba za bra ni ti, za bra ni ti tre ba, zna či. [...] 
Sve smo već re kli,/ ob ja vi li, obje lo da ni li/ sve smo po pi sa li, za pi sa li, upi sa li,/ ob u zda li, ob u hva ti-
li,/ sve smo iz mi slil, za mi sli li/ na sve smo mi sli li,/ o sve mu smo pro mi slili, pro mo zga li,/ sve smo 
pred vi dje li,/ sve smo us ta la sa li,/ sve smo za klju či li. Po slje nas/ ni šta no vo ni je za mi sli vo [...] /Sve 
što ne ra zu mi je mo, ni je ra zu mlji vo,/ni je ra zum no“ (Iv šić, 1998: 294–295).
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ta ko go vo rio o olim pi ja da ma, jer me ni je olim pi ja da jed na ko ta ko stra šna 
kao što mi je stra šna ka sar na (Iv šić, 2002: 72). 

Iv šić ne su ge ri ra pra žnje nje ti je la ka ko bi ono otje lo vi lo no vu ide ju ili ide o lo gi-
ju, već ka ko bi se otvo ri lo broj nim mo guć no sti ma vla sti te tje le sno sti. Pro blem 
po ko re nog te ide o lo ški uni fi  ci ra nog i uka lu plje nog ti je la, pre no si se i na sfe ru 
ka za li šta u ko jem ono „ni je vi še ono sa mo, ne go ne što kao la žni svje dok“ (Iv šić, 
2002: 25).

U po vi je snom tre nut ku ka da, ka ko in di vi du al no, ta ko i ko lek tiv no ti je lo po sta-
je pre op te re će no ide o lo škim dik ta tom soc re a li zma, spu ta na i one mo gu će na u 
svo jim pri ja šnjim dje lo va nji ma Dru ži na mla dih se, za jed no s Ra do va nom Iv ši-
ćem, okre će lut ki, pri zi va ju ći ča rob no uz po uz da nje u kon struk tiv ni rad ma šte. 
Ta ko se Iv ši će ve te o ret ske za sa de o lut ka ma, za ko je ka že da su „te a tar ska ilu zi ja 
u či stom sta nju, [...] ap strak ci je kao što su to ma te ma tič ki objek ti, a ba vlje nje je 
lut ka ma na čin da se do đe do [...] ele gant nih ri je še nja na pod ruč ju ti je la ili, dru-
gim ri je či ma, da se omo gu ći nje go vo dje lo va nje na na šu ma štu“ (Iv šić, 2002: 24) 
ba rem dje lo mič no i krat ko traj no ostva ru ju u Za gre bač kom ka za li štu lu ta ka na 
či jem če lu osta je do sre di ne pe de se tih go di na. 

Uče sta lo pro mi šlja nje lut ke pri bli ža va Iv ši ća Ja rryu i nje go vom Grand Gu ig no-
lu, te Ar ta u du i lut ka ma nad na rav nih ve li či na ba lij skog pod ri je tla. Ar ta u da i 
Ja rryja, za jed no s Cra i gom, Ap pi om, Me jer hol dom, Ma ri net ti jem, Co pe a u om, 
i Har msom, Iv šić pri zi va i u pro lo gu svo je neo bja vlje ne i ne iz ve de ne dra me na 
fran cu skom je zi ku A to ut rom pre (Da sve tre šti) u ko joj na ve de na ka za li šna ime-
na, uklju ču ju ći So u pa ul ta i Po po vu, či ne ujed no i dra ma tis per so nae. Pod na slo-
vljen kao kon tro ver za ko ju je po tak nuo Ra do van Iv šić, A to ut rom pre je svo je vr-
sni dram ski ko laž sa sta vljen od ci ta ta spo me nu tih ka za li šnih umjet ni ka i frag-
me na ta fu tu ri stič kih dra ma (Ne ga ti van čin Cor ra i Set ti mel lia, Po sje ta Ca re ia, 
Al ter na ci je ka rak te ra Gin na i Cor ra, Na si lje – fu tu ri stič ka sim fo ni ja, Har mso va 
Ot ka za na pred sta va). A to ut rom pre svo je vr sni je na crt, mi šljen kao in ter ak tiv-
no rje ša va nje akut nih pro ble ma te a tra, od no sno nje go vo li je če nje i is cje lji va nje. 
Ci ta ti su po pra će ni sti ho va nim ko men ta ri ma tri ju vje šti ca ko je bi je lom ma gi-
jom, od no sno puč kim ba ja li ca ma i po slo vi ca ma, na sto je iz li je či ti te a tar či ja se 
bo lest kon sta ti ra od mah na po čet ku ci ta tom Ar ta u da (ri ječ je o snim ci ra dij ske 
iz ved be Ar ta u do va tek sta Da svr ši mo s Bož jim su dom). Iza bra ni tek sto vi5 od ra-

5 Op se žan ci tat iz Cra i go va tek sta Umi je će te a tra, di ja log iz me đu ka za li šnog re da te lja i ama te ra; 
Me jer hold go vo ri di je lo ve svo jih tek sto va, uklju ču ju ći svoj tekst o Cra i gu te ci ti ra raz go vor Če-
ho va i glu ma ca za pro bi Ga le ba; op se žan ci tat iz Ma ri net ti je vog Ma ni fe sta fu tu ri stič kih dram skih 
auto ra; pro glas Jac qu e sa Co pe a ua pa ci tat Co pe a u o va za pi sa o svom su sre tu s Cra i gom; So u pa ul-
to va kri ti ka Co pe a ua iz ča so pi sa Lit te ra tu re: Lju bov Po po va – bi lje ška o re ži ji.
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ža va ju Iv ši će va raz mi šlja nja o te a tru ili pak či ne po li gon za dalj nu po le mi ku. U 
ru ko pi su tek sta, autor gra fi č ki ozna ča va po je di ne di je lo ve ko ji ko re spon di ra ju 
s nje go vim kon sta ta ci ja ma: te a tar je bo le stan; te a tar je ro đen iz ge ste, po kre ta i 
ple sa; te a tar je u de ka den ci ji jer je pre ki nuo s du hom du bin ske anar hi je ko ja je u 
te me lju sva ke po e zi je; ri je či ma va lja da ti va žnost ka kvu ima ju u sno vi ma. Na kon 
od re đi va nja su vre me nog ka za li šta pu tem pi ta li ce i od go vo ra na nju „Što je to? / 
Po ko pa no je ali ni je mr tvo, / bu ja ali ni je ži vo. /To je ka za li šte da nas“, a ko je je 
osli ka no kao „ži vi mr tvac“, Iv šić mu su prot sta vlja pra vu pri ro du ka za li šta ko-
je je „olu ja, svjet ski po top, ci klon, cr na ta ma, jed nom ri ječ ju, sve“ (Iv šić, 2002: 
234). To Iv ši će vo uče sta lo vra ća nje oslo bo di lač koj „vr to gla vi ci pr vog pu ta“ (Iv-
šić, 2002: 51) do vo di ga do ko ra, do „puč kog, or gan skog“ pod ri je tla ka za li šta. Na 
oso bi tu kon cep ci ju Iv ši će vog ko ra, ko ji pred sta vlja iz nim no bi tan ele ment u dra-
ma tur škoj struk tu ri te na se man tič koj ra zi ni nje go vih dram skih ko ma da, kao i 
jed no od sto žer nih mje sta u pro mi šlja nju te a tra, utje ca la je pri ro da grč ke dra-
me, tre ti ra nje po je din ca i ko lek ti va u pr vot nim dru štvi ma i puč koj kul tu ri, kao 
i prak tič no dje lo va nje Dru ži ne mla dih6. Kor, kao i u stva ra nju no vog dram skog 
je zi ka, te melj ni su za re te a tra li za ci ju te a tra ko ju Iv šić pro vo di iz u zet no pro mi-
šlje no, osvje šte no i do sljed no. 

U tek stu Grč ka dra ma da nas, Iv šić su prot sta vlja an tič ki i su vre me ni te a tar ili 
ka ko on ka že spek takl, ne to li ko s estet skog, po e to lo škog, ko li ko sa so ci o lo ško-
-po li tič kog sta ja li šta. Za po či nje kon sta ta ci jom ka ko se grč ki te a tar ra đa u onom 
tre nut ku iz dva ja nja in di vi due iz ko lek ti va, par ti ku lar nog iz op ćeg, iz dva ja njem 
jed nog gla sa iz uni so ne pje sme ko ra. Ono što Iv ši ća pri vla či ko ru grč ke dra me je 
pro stor pro pi ti va nja pri ro de in di vi du al nog i ko lek tiv nog ti je la, nji ho vog od no sa 
i me đu o vi sno sti. Po je di nac se isto dob no spo zna je kao iz dvo jen en ti tet i kao dio 
cje li ne. Iv ši ćev kor na sta vlja raz vi ja ti taj od nos, in zi sti ra ju ći na raz li či to sti po je-
di nih en ti te ta kao na nje go vom grad be nom na če lu. Po je di nac se vi di u 

že sti ni ono ga što ga di je li od ljud ske za jed ni ce, od svi je ta, i što ga s nji ma 
po ve zu je. [...] po e zi ja stva ra in ten zi tet to ga ni su bjek tiv nog, ni objek tiv-
nog po gle da, je di nog ka drog me đu tim da otvo ri u na ma onaj pro stor gdje 
se in di vi du al na po seb nost ne do ži vlja va kao is klju če nje ne go kao raz li ka, 
neo p hod no po treb na ži vo tu i di sa nju svi je ta (Iv šić, 2002: 36). 

Ap so lut ni in di vi du a li tet ose buj nost i di fe ren ci ra nost, ne su pro ta vlja ju se ni-
ve li ra noj, ho mo ge ni zi ra noj ma si, već se iz me đu sin gu lar nog i plu ral nog gla-

6 Na vi še mje sta, Iv šić na gla ša va va žnost ko ra ko ju ot kri va u prak tič nom ra du i is tra ži va nji ma Dru-
ži ne mla dih, a ko ja mu da ju po ti caj za stva ra nje vla sti te kon cep ci je ko ra, kao i prak tič nu pro vje ru 
iste. „Taj je kor naj vri jed ni je, naj va žni je i naj o ri gi nal ni je od sve ga što je Dru ži na mla dih do ni je la“ 
(Iv šić, 2002: 128).
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sa po sta vlja po jam raz li ke i raz li či to sti. Je ka, ni ka da ne od go va ra iden tič no šću. 
Gla so vi po je din ca i sku pi ne me đu sob no se pro ži mlju i od je ku ju jed ni dru gi ma: 
„Ako dru gi mo gu pre u ze ti in di vi du a lan glas kao je ku, in di vi du al ni se glas vra ća 
kao je ka ko lek tiv nog gla sa“ (Iv šić, 2002: 23). Pro stor ko ra dvo stru ko je dvoj ne 
pri ro de: i in di vi du a lan i ko lek ti van, ujed no je i ne ga ci ja istih; sva ko me omo gu-
ću je pre po zna va nje, ali se opi re bi lo ka kvom i bi lo či jem pri sva ja nju. On ta ko 
po sta je i is tra ži va nje po li tič kog pro sto ra, na na čin ka ko to ra di puč ka tra di ci ja. 
Ana lo gi ju svo je kon cep ci je ko ra ko ja na oso bit na čin tre ti ra pi ta nje in di vi du al-
nog i ko lek tiv nog, Iv šić pro na la zi u na rod noj, puč koj kul tu ri. 

Raz mi šlja nje o ko ru či ni je dan od naj za ni mlji vi jih seg me na ta u Iv ši će vom pro-
mi šlja nju te a tra, oso bi to sto ga što je u ve li koj mje ri i re a li zi ra no u dra ma ma. 
Ka ko bi po ka zao sve oso bi to sti pri mor di jal nog i na ro či to kon ci pi ra nog ko ra 
(Sun ča ni grad), Iv šić mu su prot sta vlja zbor ne li ko ve sa či nje ne od ni ve li ra nih, 
isto go vo re ćih, isto mi sle ćih i is to ra de ćih je di ni ca (Vod nik po bjed nik, Aiaxa xa).

Iako Iv šić svo ja pro mi šlja nja o te a tru ne usu sta vlju je u na ra tiv nu cje li nu, iako 
ona po ne kad iz gle da ju pre frag men tar na za ana li zu, pa čak i uda lje na od sa mog 
te a tra, ta su pro mi šlja nja me đu sob no in ter pre ta tiv na i na do pu nja va ju ća, uza-
jam no se pro du blju ju i osvje tlja va ju. Sa dr žaj no i for mal no, ge ne ri ra ju ći se iz 
nad re a li stič kih po stu la ta, na sla nja ju se, ali ne i „uta pa ju“ u te o ri ju ka za li šnog 
nad re a li zma, no se ći u se bi in tri gant nu oso bi nu per ma nent nog otva ra nja i uslo-
žnja va nja pi ta nja.

Li te ra tu ra

Bre ton, A. (1979) • Tri ma ni fe sta nad re a li zma, Kru še vac.
Ča le-Feld man, L. (1997) • Te a tar u te a tru u hr vat skom te a tru, Za greb.
De no na, J. (1996a) Te a tar Ra do va na Iv ši ća (pr vi dio), • Zor (2) 1. 
De no na, J. (1996b) Te a tar Ra do va na Iv ši ća (dru gi dio), • Zor (2) 2–3. 
Ga špa ro vić, D. (2002) O ka za li šnoj po e ti ci Ra do va na Iv ši ća, • Kr le ži ni da ni u 
Osi je ku 2001, Za greb–Osi jek.
Iv šić, R. (1998) • Te a tar, Za greb.
Iv šić, R. (2002) • U ne po vrat, opet, Za greb.
Mac hi e do, V. (2002) • Fran cu ski nad re a li zam 1, 2. Za greb. 
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BY THE A TRE ON THE A TRE – ME TAT HE A TRE ELE MENTS IN THE 

DRAMAS OF RA DO VAN IV ŠIĆ 

Sum mary

Th e in ten tion of this pa per is to off  er an analyti cal vi ew on the po et and dra ma-
tist – Ra do van Iv sic and on his cri ti cal con si de ra tion of the na tu re of the a tre, 
in the con text of re vo lu ti o nary sur re a list tho ught he was in cli ned to, the reby 
“stan ding astri de”, to spe ak in terms of Fu ri es, wit hin the pre scrip ti ve po e ti-
ca lo gi cal-aest he ti cal do mi nant trends of li te rary and the a tre li fe of Cro a tia of 
that ti me. His cri ti cal spe cu la ti ons are pro ble ma ti zed in his dra ma tic oeavre, 
oft  en qu i te ex pli citly, by me tat he a tre ele ments (Cap tain Oli ver, Aiaxa i ai, A 
to ut rom pre) or im pli citly, on the ma tic and struc tu ral le vel of work. By analys-
ing, and jux ta po sing the aut hor’s self-po e ti co lo gi cal texts (es says, in ter vi ews 
and in ter ven ti ons, ma inly pu blis hed in the bo ok Lost Fo re ver, Again), I will try 
to po int to and esta blish spe ci fi c the ory of the a tre which is com ple tely in for med 
by sur re a list tho ught on the a tre. By for ming a syntagm “su re a li stic the ory of 
the a tre”, we are fa ced with con tra dic tio in adjec to, that is, with con struc ti vely 
op po si te terms which are not vi a ble and wor ka ble in analyti cal con text aimed 
at in ven ting new and de e pe ning al ready exi sting know led ge 

Th us, what is left  for us is to ac cept such pre ca ri o us vi a bi lity which shoud 
be bro ught in to light by re-struc tu ring the esta blis hed vi ews on Sur re a lism, 
and his re la ti ons to li te rary and the a tre the ory. Avant-gar de en ge ne ral, 
and espe ci ally Sur re a lism as a mo ve ment with high le vel of self-re fl e xi ve-
ness and pro grams ela bo ra tion, ha ve dec la red the war to the pro du cers, 
pa trons and fans of aca de mism, as well as le gi ti mi zed in sti tu ti ons of know-
led ge, by ac ti va ting a set of sub ver si ve and de/re/con struc ti ve met hods var-
ying from com ple te de nial and de struc tion to re-struc tu ring and cre a ting 
new met hods for re-sto re-ation of sci en ce. In deed, that mi li ta rism was not 
apri o ri fo cu sed on the si en ce or the ory as such, but on such sci en ce and 
such thery which is mo no po li stic, and in so me parts dog ma tic, ba sed ex-
clu si vely on the prin ci ple of lo gos and ra tio. Vi e wed form the sur re a li stic 
con cept of art and thin king abo ut art, it is mo re ade qu a te to spe ak abo ut 
sur re a lism and the a tre, sur re a lism and the a tre the ory; in that way, we are 
avo i ding her me ti cal clo sing of sur re a lism in to just one mo re styli stic link of 
avant-gar de “isms” of the pre vi o us cen tury. We co uld talk only abo ut “sur-
re a lism and the a tre” (Iv sic 2002: 53)
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In the na tu re of sci en ti fi c di sco ur ses of the a tro logy and dra ma to logy, which 
tend to clas sify, pe ri o di ze, put in to ar chi ve, and se pa ra te in so many ways, 
and to which the sur re a li stic pro duc tion is fi rmly op po sed, we fi nd one of 
the key pro blems of ge ne rally dis tor ted and su per fi  cial per cep tion, analysis 
and pre sen ta tion of Sur re a lism as a dra ma ti cally and the a tri cally ste ri le, 
and hen ce, from the po int of vi ew of the ory, in com ple te, ar bi trary and fl uid. 
Th e dra mas and the o re ti cal con si de ra tion of the mem bers of Sur re a list mo-
ve ment, sho uld be ap pro ac hed with ha ving in mind the ret ho ri cal prac ti ces 
that pro du ced them, as well as the ir co re spon ding con text.

In that ca se, the prac ti ces of Sur re a list mo ve ment, pri ma rily mar ked as the a-
tri cally un fru it ful, will turn out to be ex qu i si tely the a tre-able and per for ma-
ti ve; at the sa me ti me, cri ti cal con si de ra tion, un li ke the ma in stre am opi nion 
abo ut whim si ca lity and ran dom ness gro un ded only in re si stan ce, will show 
it self as in se pa ra ble from prac ti ce. 
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pre gled ni rad

PRED STA VLJA NJE TE LA/TE LE SNO STI 

U ISTO RI JI PO ZO RI ŠTA U KON TEK STU 

UTICAJA NA NEO BRU TA LI STIČ KU DRA MU I 

PO ZO RI ŠTE

Ana Ta sić1

Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du 
Fa kul tet dram skih umet no sti, Be o grad

Ap strakt: 
Glav no po lje is tra ži va nja ovog ra da je ste pro blem te la i te le sno sti u neo bru ta-
li stič koj dra mi i po zo ri štu, ko ju je te o re ti čar Aleks Sirs od re dio kao in-yer-fa-
ce te a tar. U ra du se ba vim us po sta vlja njem ana lo gi je i is tra ži va njem slič no sti 
tek sto va ovih pi sa ca i de la iz isto ri je dra me, ko ja su u pr vi plan ta ko đe po sta-
vlja la pro ble me te la i te le sno sti. Cilj ra da je da se po ka že isto rij ski kon ti nu i tet 
eks pli cit nog pri ka zi va nja fi  zič ke eg zi sten ci je ljud skog bi ća u dra mi, od no sno 
da se po ka že da ta vr sta tret ma na te le sno sti ni je no vi na u de li ma ko ja se od-
re đu ju kao in-yer-fa ce dra ma tur gi ja, od no sno no vi bru ta li zam u te a tru, što 
je bi la tvrd nja po je di nih me di ja, na ro či to u Bri ta ni ji, po seb no onih sen za ci o-
na li stič kih. U ra du pro na la zim slič no sti iz me đu dram skih tek sto va Sa re Kejn, 
Ma ri ju sa fon Ma jen bur ga, Dee Lo er i dru gih auto ra, sa de li ma Bih ne ra, Ar-
toa, ro jal kor tov ske dra me pe de se tih go di na, Kre ca i Hor va ta, za tim Ha u ar da 
Bar ke ra, Ha u ar da Bren to na, Dej vi da Me me ta, Se ma Še par da i dru gih pi sa ca, 
is tra žu jem ih i tu ma čim.

Ključ ne re či: 
in-yer-fa ce po zo ri šte, te le snost, dru štve na pro vo ka ci ja, te lo kao ro ba, fi  zič ko 
na si lje.

Ka da se, sre di nom de ve de se tih go di na dva de se tog ve ka, pr vo u Ve li koj Bri ta ni-
ji, a za tim i u či ta voj Evro pi, pa i u sve tu, po ja vi la gru pa dram skih pi sa ca či ji su 
tek sto vi bi li de fi  ni sa ni di rekt nim i otre žnju ju ćim pred sta va ma te la i te le sno sti 
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(te le snim funk ci ja ma za do volj stvi ma, bo lu), po je di ni me di ji, na ro či to oni sen-
za ci o na li stič ki, pi sa li su da ta vr sta eks pli cit nog pri ka za bru tal no sti u te a tru 
do ta da ni je vi đe na. Ova gru pa pi sa ca, ko ju su či ni li Sa ra Kejn (Sa rah Ka ne), 
Mark Rej ven hil (Mark Ra ven hill), Dej vid He ro u er (Da vid Har ro wer), En da Volš 
(Walsh), En to ni Nil son (Ant hony Ne il son) za tim Ma ri jus fon Ma jen burg (Ma-
ri us fon Mayen burg), Dea Lo er (Dea Lo her), Va si lij Si ga rev (Va sily Si ga rev), Bi-
lja na Sr blja no vić i dru gi, de fi  ni sa na je kao „no vi bru ta li zam“, „te a tar kr vi i sper-
me“, „neo ja ko bin ska dra ma“ od no sno „in-yer-fa ce“ po zo ri šte. U ovom ra du ću 
da ti isto rij ski pre gled tret ma na te la i te le sno sti u dra mi i po zo ri štu, uka zu ju ći na 
slič no sti, for mal ne, kao i te mat ske, sa de li ma neo bru ta li stič kih pi sa ca, sa ci ljem 
da po ka žem po sto ja nje isto rij skog kon ti nu i te ta u pri ka zi va nju te la i te le sno sti u 
po zo ri štu, od no sno, či nje ni cu da eks pli ci tan tret man raz li či tih fi  zič kih su ro vo-
sti, u de li ma auto ra in-yer-fa ce po zo ri šta, uop šte ni je no vi na.

Eli za be tan ski i ja ko bin ski dram ski pi sci pr vi su se otvo re no ba vi li eks trem nim 
na si ljem, pro ble mi ma stra sti is pre ple ta ne sa zlo či nom (Šek spi rov Tit An dro nik/
Ti tus An dro ni cus (1594), Midlto no va Tra ge di ja osvet ni ka/Re ven ger’ s Tra gedy 
(1606), For do va Šte ta što je blud ni ca/Tis Pity She’s A Who re (1629)), kao i pro-
ble mi ma pol nog/rod nog iden ti te ta (Buč na de voj ka/Ro a ring Girl To ma sa De ke ra 
i To ma sa Midlto na (1608)). Bih ne ro va po stro man ti čar ska dra ma Voj cek (1836), 
ko ja je mno go uti ca la na Sa ru Kejn i Ma ri ju sa fon Ma jen bur ga, ta ko đe u pr vom 
pla nu ana li zi ra lik jed nog to tal nog aut saj de ra, po sta vlje nog u eks trem nu si tu a-
ci ju, u ko joj će on eks trem no re a go va ti. Ib ze no ve dra me su se pr vi put otvo re no, 
i na raz li či te na či ne, ba vi le pro ble mom sek su al no sti (od no si iz me đu mi to lo gi je, 
sek su al no sti i spi ri tu al no sti is tra že ni su u Per Gin tu /1867/, dok su se dra me iz 
nje go ve re a li stič ke fa ze, npr. Ku ća lu ta ka /1879/ ili Ave ti /1881/, ba vi le sek su al-
no šću u okvi ri ma bra ka). Frank Ve de kind se u svo jim eks pre si o ni stič kim ko ma-
di ma ta ko đe, u pr vom pla nu, ba vio pro ble mi ma sek su al no sti (Bu đe nje pro le ća, 
Zem ni duh, Pan do ri na ku ti ja, Mar kiz od Ka i ta, Karl Het man, Dži nov ski pa tu-
ljak, Smrt i đa vo). Ana li zi ra ju ći Ve de kin do ve dra me, Pre drag Ko stić sma tra da 
je on oži veo sen zu a li stič ku tra di ci ju Bih ne ra, za tim da je nje go vo pre o vla đu ju će 
ba vlje nje te lom i čul no šću do pri ne lo raz gra đi va nju gra đan ske ide o lo gi je, kao i 
to da či nje ni ca da Ve de kind ču li ma pri zna je sva pra va, u na pa du na gra đan ski 
mo ral, ima ne sa mo etič ki, ne go i fi  lo zof ski smi sao: „Po tvr đi va nje i za la ga nje 
za neo gra ni če nu sek su al nost mo že se tu ma či ti kao preg nan tan i pro vo ka ti van 
iz raz pro te sta pro tiv su ža va nja i osa ka ći va nja lič no sti, kao i zah tev za pu nim i 
sve stra nim raz vo jem te lič no sti“ (Ko stić, 1989: 64).

Ar to ov kon cept po zo ri šta su ro vo sti ta ko đe je bio ba zi ran na ide ji bes po šted nog 
pri ka zi va nja sce na bru tal no sti, či ji je cilj pro vo ci ra nje na vi ka i oče ki va nja po-
zo ri šne pu bli ke, od ga ja ne na bez bed nom psi ho lo škom re a li zmu. Vi še od Ar toa, 
na sa vre me ne dram ske pi sce na klo nje ne iz ri či tom pri ka zi va nju fi  zič ke pat nje, 
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uti cao je Ha u ard Bar ker (Ho ward Bar ker), dram ski pi sac i te o re ti čar „te a tra ka-
ta stro fe“, o či jem je mo de lu on ras pra vljao u vr lo uti caj noj zbir ci ese ja Ar gu men-
ti za po zo ri šte (Ar gu ments For A Th e a tre), ko ja se če sto na vo di kao ne ka vr sta 
bu kva ra ko ji je ob li ko vao nji ho vu ima gi na ci ju (Dži ma Kar traj ta, Fi li pa Ri dli ja, 
Sa re Kejn). Kej no va je, na pri mer, či ta ju ći Bar ke ra ot kri la ide ju te a tra su ro vo-
sti, od no sno nje gov kon cept „te a tra ka ta stro fe“, dok je Ar to o va pi sa nja o te a tru 
upo zna la tek znat no ka sni je (Sa un ders, 2002: 16).

Pe ri o dič na te ma Bar ke ro vog te a tra je te lo, nje go vo mu če nje, sa ka će nje i na sil-
na tran sfor ma ci ja, što je pi sac is tra ži vao u svo jim dra ma ma (Po be da /Vic tory, 
1983/, Sce ne sa po gu blje nja /Sce nes From Exe cu ti on, 1985/, Evro plja ni /Euro pe-
ans, 1990/).2 Je dan od osnov nih ci lje va Bar ke ro ve po zo ri šne prak se je da se is-
tra ži šta je sve mo gu će uči ni ti ljud skom te lu da bi ono pre sta lo da bu de že lje no i 
moć no, ima ju ći u vi du da je, pre ma mi šlje nju ovog auto ra, te le sni aspekt ljud ske 
eg zi sten ci je u da na šnjem dru štvu esen ci ja lan: 

Te lo je uobi ča je no po lje kon tro li sa ne že lje, i je ste je dan od ne zva nič nih ka-
me na te me lja ca Dr ža ve. Ono je ne iz be žno po ve za no s mla do šću, po seb no 
sa plod no šću, i ono efek tiv no po sta vlja sek su al nu ha ri zmu na naj vid ni je 
me sto. Slo bo da ko ju ne ki od mo jih li ko va ot kri va ju u či nje ni ci po sto ja nja 
sek su al ne mo ći u raz li či tim is ku stvi ma, npr. bo lu, po ve zu je že lju sa unu-
tra šnjim ži vo tom ra di je no sa po vr šin skom fa sci na ci jom sli kom (Bar ker, 
1997: 195). 

Bar ker sma tra da nje gov „te a tar ka ta stro fe“, ko ji uklju ču je ne raz re ši vu fi  zič ku i 
du hov nu pat nju kao ob lik sub ver zi je, je ste ne pri ja telj dr ža ve, ne pri ja telj pra va, 
ile gal na for ma stva ri: 

Tra ge di ja ni je hu ma ni stič ka i ne ma do bre na me re pre ma čo ve ku. Ali dok 
ne ma sa svim do brih na me ra pre ma čo ve ku, ona ga po bolj ša va. To je nje na 
mi ste ri ja i nje na moć da uz ne mi ri duh... Ona bi ra dis kurs ko ji ni je tran-
spa ren tan. Su prot no pr vom pra vi lu hu ma ni stič kog te a tra – bi ti lu ci dan – 
njen je zik je ve o ma op sku ran, ne pro zi ran, kom plek san, ne po jed no sta vljiv, 
po e ti čan, a po e zi ja je in te lek tu al na prak sa naj da lje od in for ma ci je, ona 
isme va in for ma ci ju, ona pro go ni in for ma ci ju na mar gi ne ljud skog is ku-
stva... I što je još mrač ni je, ona ko mu ni ci ra sa bo lom. A bol je uz vik bo le-
sti, po ni šte nje ko je je uslov za sve so ci jal ne i po li tič ke ak ci je... Sve po li tič ke 
par ti je i stva ra o ci mi šlje nja, ko je god da su bo je, po sve će ni su eli mi na ci ji 

2 Bar ke ro vi tek sto vi su ret ko bi li iz vo đe ni na in sti tu ci o nal nim sce na ma, zbog če ga je pi sac 1988. 
go di ne osno vao tru pu Wre stling School, ko ja iz vo di is klju či vo nje go ve ko ma de.
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bo la. A tra ge di ja bol pro gla ša va ne smo ne iz be žnim već neo p hod nim. Ona 
od bo la pra vi su bje kat, od bo la stva ra strast. Ovaj bol je bez po li tič kog 
re še nja. Ne ma olak ša nja osim olak ša nja ko je do no si smrt, zbog če ga je 
po vu čen od uti li ta ri stič ke funk ci je kri tič ke dra me, i strikt no ne kom pa ti-
bi lan dru štve nom ži vo tu (Bar ker, 1997: 186). 

Bli sko Sa ri Kejn, ko ja je ta ko đe in si sti ra la na scen skom pri ka zi va nju eks trem-
nog psi ho fi  zič kog bo la ko ji tre ba da iza zo ve ne ku vr stu pro me ne u sve sti gle da-
o ca, Bar ker sma tra da po zo ri šte tre ba da ote lo tvo ri ta mu, spek takl bo la ko ji je 
po li tič ki ne re šiv:

Po vra tak in di vi du al nom bo lu je ne u bla živ pu tem uto či šta po li tič ke or-
to dok si je, a sna ga nje go ve vi zu el ne i ver bal ne po e zi je po ve ća va su šti nu 
pro ble ma do ste pe na ko ji od ba cu je mo guć nost ka tar ze i stva ra istin sku 
mo ral nu ne si gur nost. Na ovaj na čin je ’ka ta stro fi č na le po ta’, či ni mi se, 
mno go du blje sub ver ziv na, no što to kri tič ki re a li zam tvr di da je ste... To 
je te a tar bo la, ali bez oba ve ze iz mi re nja ili us po sta vlja nja har mo ni je (Bar-
ker, 1997: 97). 

Pre ma Bar ke ru, ova kav te a tar bi tre ba lo da ima spe ci fi č nu te ra pe ut sku funk ci-
ju: 

Pu bli ci se ne po di la zi na dom već joj se ra di je da je bol. Ne uči se kri ti ci zmu 
već je po ča stvo va na isti nom o od su stvu isti ne. Iz po zo ri šta iz la zi pri vi le-
go va na, ali ne na gra đe na. Ne ko ko da če sa ko lek tiv nim za do volj stvom već 
je po de lje na i usa mlje na, su o ča va se sa te re tom jed ne umet no sti ko ja od-
bi ja asi mi la ci ju (Bar ker, 1997: 70).

Ve li ki uspeh bri tan skih pred stav ni ka dra ma tur gi je no vog bru ta li zma če sto se 
do vo di u ve zu sa pr vim ta la som ro jal kor tov ske tzv. re vo lu ci o nar ne dra me, ko-
ji se po ja vio u dru goj po lo vi ni pe de se tih go di na dva de se tog ve ka, sa auto ri ma 
kao što su Džon Ozborn, Džon Ar den (John Ar den), Ar nold Ve sker (Ar nold 
We sker), Bren dan Bi jan (Bren dan Be han), Ši la Di lej ni (She lagh De la ney), En 
Dže li ko (Ann Jel li coe), Edvard Bond (Ed ward Bond), Ha rold Pin ter. Obe le že na 
uspe hom pred sta ve Osvr ni se u gne vu, pre ma tek stu Džo na Ozbor na, ova gru-
pa auto ra bi la je de fi  ni sa na kao „gnev ni mla di lju di“ (an gry young men), dok su 
nji ho vi na tu ra li stič ki ko ma di, bun tov ni i bes kom pro mi sni, bi li od re đe ni kao 
„dra me iz ku hinj skih sliv ni ka“ (kitchen sink dra ma). Za nji hov uspeh, a pre sve-
ga za mo guć nost re a li za ci je pred sta ve Osvr ni se u gne vu (pre mi jer no iz ve de na 
8. ma ja 1956. go di ne u Royal Co ur tu), bio je za slu žan ta da šnji umet nič ki di-
rek tor po zo ri šta Royal Co urt, Džordž Di vajn (Ge or ge Di vi ne), či ja se upor nost 
da po sta vi ovu, za to vre me vr lo pro vo ka tiv nu i blas fe mič nu pred sta vu, mo že 
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upo re di ti sa zna ča jem Sti ve na Dal dri ja, u kon tek stu pro duk ci je Raz ne se nih Sa re 
Kejn u istom te a tru. Smrt Džo na Ozbor na, uoči Bo ži ća 1994. go di ne, po kre nu la 
je žu stre di sku si je o sta nju u bri tan skom po zo ri štu. Ven di Le ser (Wendy Les ser) 
sma tra da je u to vre me, mo ti vi san ovim broj nim di sku si ja ma, Dal dri ana li zi rao 
pe riod Royal Co ur ta u ko jem su se po ja vi li „gnev ni mla di lju di“, s ci ljem da de-
fi  ni še bu du ću stra te gi ju ovog po zo ri šta. Zbog to ga je nje gov re di telj ski de bi, pre-
ma Le se ro voj, fe bru a ra 1994, bi la pro duk ci ja Ve ske ro ve Ku hi nje (Kitchen, 1959), 
a ka sni je je, 1996. go di ne, od lu čio i da re ži ra Ma čo (Mo jo) Dže za Ba ter vor ta, 
„nje go vu ver zi ju ko ma da Osvr ni se u gne vu“ (Sa un ders, 2002 : 3). 

U stu di ji bri tan ske dra me pe de se tih go di na pro šlog ve ka, Gnev i po sle (An ger 
And Aft  er), njen autor Džon Ra sel Tej lor (John Rus sel Taylor) is ti če da se dra ma 
Osvr ni se u gne vu u for mal nom smi slu ni je mno go raz li ko va la od tek sto va pi-
sa ca pret hod ne ge ne ra ci je, npr. Du bo kog pla vog mo ra (De ep Blue Sea) Te ren sa 
Ra ti ga na (Rus sell Taylor, 1963: 38). No, ono po če mu je ovaj ko mad bio po se ban 
je ste nje gov sa dr žaj, li ko vi, nji ho vi od no si, je zik ko jim se iz ra ža va ju. Pro ta go ni-
sta Dži mi Por ter je pred stav nik po sle rat ne ge ne ra ci je mla dih lju di ko ji su 1945. 
go di ne sla vi li po vra tak la bu ri sta na vlast, da bi se ubr zo za tim raz o ča ra li i iz-
gu bi li ilu zi je o uto pi stič kom „no vom sve tu“. Po sle pre mi je re pred sta ve Osvr ni 
se u gne vu mi šlje nja kri ti ča ra bi la su po de lje na, od zgra ža va ju ćih (ovi su se bu-
ni li pro tiv lo šeg uku sa tek sta i „ne u ro tič no sti pi sca“), do iz u zet no afi r ma tiv nih 
(po dr ža va li su pri su stvo ogrom ne ener gi je i sve ži ne), ali je ne spor no naj ve ća 
za slu ga za afi r ma ci ju Ozbor na pri pa la Ke ne tu Taj na nu (Ken neth Tynan), iz u-
zet no uti caj nom kri ti ča ru li sta Ob ser ver, ko ji je ne dvo smi sle no bio odu še vljen 
pred sta vom. Na kon ve li kog uspe ha pred sta ve Osvr ni se u gne vu, ce la ta gru pa 
gnev nih, mla dih pi sa ca do bi la je znat no bo lji tret man, ve ro vat no i za to što su 
pro du cen ti uvi de li nji hov zna ča jan ko mer ci jal ni po ten ci jal. Osim na sce ni po-
zo ri šta Royal Co urt, dram ski tek sto vi ovih pi sa ca, po seb no Bren da na Bi ja na i 
Ši le Di lej ni, iz vo đe ni su i u Th e a tre Wor kshop, ko ji je u Strat for du vo di la Džoan 
Li tlvud (Joan Lit tle wo od). 

Ši la Di lej ni je osta vi la zna ča jan trag u bri tan skoj dram skoj knji žev no sti dva-
de se tog ve ka, iako je na pi sa la ma li broj tek sto va. Ogro man uspeh i pri zna nje 
po sti gla je u dva de set dru goj go di ni, sa pr vom dra mom Ukus me da (Ta ste of 
Ho ney). U pr vom pla nu tog ko ma da su pro ble mi te le sno sti, u ši rem smi slu: glav-
ni ak te ri dra me su ne mar na pro sti tut ka He len, i nje na še sna e sto go di šnja ćer ka 
Džo ze fi  na, ko je ži ve u ne u dob nom sta nu na ta va nu ne kog za bi tog kra ja. He len 
od lu ču je da se uda i da na pu sti ćer ku; Džo ze fi  na pa da u na ruč je jed nog mor-
na ra, i sa njim za trud ni. Džo ze fi  na po tom ži vi sa ho mo sek su al cem Dže fri jem, 
sa ko jim se spri ja te lji la; on od la zi ka da se He len, na kon ne u spe log za jed nič kog 
ži vo ta sa Pi te rom, vra ti. Ak te ri ko ma da Sport mo je lu de maj ke (Th e Sport Of My 
Mad Mot her) En Dže li ko (Ann Jel li coe) su te di-boj si, oku plje ni u jed nu gru pu, 
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na sil ni i de struk tiv ni. Di ja lo zi u ko ma du su sve de ni i če sto ogra ni če ni na ne ar-
ti ku li sa ne kri ke, či ji je cilj da iz ra ze sta nje sve sti ovih lju di, nji ho vu kon fu znost 
i ne sta bil nost: 

Moj ko mad je o lju di ma ko ji ne ma ju moć iz ra ža va nja, ni ti ana li zi ra nja 
svo jih emo ci ja... Oni se svo jih stra ho va oslo ba đa ju na pa da ju ći dru ge, ne-
ma ju sa mo po u zda nja i fru stri ra ni su, što na dok na đu ju ti me što iz i gra va ju 
da su bit ni, i po sta ju ći na sil ni (Rus sell Taylor, 1963: 67). 

Džon Ar den se, ta ko đe u ogo lje noj for mi, ba vio dru štve nim, mo ral nim, po li-
tič kim pro ble mi ma: pro sti tu ci jom, kla snim su ko bi ma, od no som pre ma sta rim 
lju di ma i et nič kim ma nji na ma (Ži ve kao svi nje /Li ve Li ke Pigs/, Ples na red ni ka 
Ma sgrej va /Ser je ant Mu sgra ve’ s Dan ce/). Ar den je do sled no upo tre blja vao sred-
stva ko ja otu đu ju pu bli ku od do ga đa ja ko ji se od vi ja ju, breh tov ski je po zi va ju ći 
da za u zme kri tič ki stav pre ma do ga đa ji ma. Opus Bren da na Bi ja na sma tran je 
eks ce snim, zbog si ro vo sti i aver zi je pre ma sva kom ob li ku esta bli šmen ta. Nje gov 
ko mad Ta lac (Ho sta ge) in spi ri san je auto ro vim bo rav kom u IRA; pro ta go ni sta 
je voj nik u IRA, a dra ma tre ti ra pro ble me kid na po va nja, uce ne, ubi stva, te ro ri-
zma. Lju di gu be ži vot, a po be da ni je do bi je na; ce la si tu a ci ja kri tič ki se pred sta-
vlja kao pro ma še na i be smi sle na. Mar tin Mek do na će se u cr no hu mor noj ko-
me di ji Po ruč nik sa Ini šmo ra (Th e Li e u te nant Of Inis hmo re, 2001) ta ko đe ba vi ti 
ovim pro ble mi ma, u ob li ku ko ji se raz li ku je od Bi ja no ve dra me po iz ra že noj 
ar ti fi  ci jel no sti u pred sta vlja nju fi  zič kog na si lja, po sle di com oča ja do ve de nog do 
eks tre ma. 

Ra ni ko ma di Ha u ar da Bren to na (Ho ward Bren ton), na pi sa ni kra jem še zde se tih 
go di na, is tra ži va li su pro blem od ra sta nja mla dih lju di u okru že nju per ma nent-
ne agre siv no sti i raz li či tih ano ma li ja, a nji ho va igra li šta su vi đe na kao ur ba na 
boj na po lja kr vi i sek sa (Bull, 1984: 31). Za ve ći nu Bren to no vih ko ma da iz ra nog 
pe ri o da, dok je sa ra đi vao sa po zo ri šnom tru pom Por ta ble, ka rak te ri stič no je to 
što se de vi jant nost dru štva ne po sma tra kao eks ces već kao nor ma, stan dard. 
Mo der no, ur ba no dru štvo tre ti ra no je kao po zor ni ca kri mi na la i dru štve nog 
ne re da. Dra ma Za lju blje ni Kri sti (Chri stie In Lo ve) pri mar no se ba vi pro ble mom 
či nje nja zla, a li ko vi ko ji su pred met ana li ze su ubi ce, ali i pred stav ni ci za ko na, 
svi pred sta vlje ni kao vul gar ni i agre siv ni, kon fu zne ma ri o ne te bez lič nog sta-
va i iden ti te ta. Re ak ci je jav no sti na pra i zved bu Bren to no ve dra me Ri mlja ni u 
Bri ta ni ji (Ro mans In Bri tain) bi le su vr lo kon tro verz ne (1980). Bren ton je ov de 
us po sta vio pa ra le le iz me đu rim skih im pe ri ja li stič kih osva ja nja i od no sa En gle-
ske pre ma Se ver noj Ir skoj, sa ide jom da po ka že i raz ot kri je me ha ni zam ma ni-
pu la ci je mi to vi ma ra di osva ja nja mo ći. Jav nost je svo ju zgro že nost usme ri la na 
pro vo ka tiv no eks pli cit nu sce nu ho mo sek su al nog si lo va nja (ko ja će bi ti pri sut-
na i u Raz ne se ni ma Sa re Kejn), dok je pra vi smi sao tek sta, is pi ti va nje uzro ka 
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aro gant nog i na sil nič kog po na ša nja, ostao sko ro sa svim iz van jav ne ras pra ve. 
Ri mlja ni u Bri ta ni ji su 1981. go di ne igra ni u pre pu nim sa la ma, i po red ogrom-
nog, re pre siv nog pri ti ska me di ja, kao i ne u spe šnog go nje nja od stra ne nad le žnih 
cen zor skih or ga na da ih za bra ne (do men „Za bra ne sek su al nih uvre da“ / „Se xu-
al Off  en ces Act“/).

Bun tov nost, op sed nu tost na sil no šću i sek som, da kle in stink tiv nim, ani mal nim 
aspek ti ma ljud skog po sto ja nja, ka rak te ri sti ke su ak te ra ve ći ne ovih ko ma da, ve-
o ma bli skih li ko vi ma neo bru ta li stič kih ko ma da iz de ve de se tih go di na. Stu di ja 
mi ljea rad nič ke kla se i pro test pro tiv in fe ri or nog dru štve nog po lo ža ja, osnov ne 
su oso be no sti „dra ma iz ku hinj skog sliv ni ka“. Ve ći na pi sa ca je do la zi la iz tog 
okru že nja, za raz li ku od naj u spe šni jih pi sa ca pret hod ne ge ne ra ci je (Te rens Re-
ti gan, Noel Ka u ard), ko ji su ma hom po ti ca li iz sred nje kla se. Ar nold Ve sker je 
bio sin je vrej skog kro ja ča iz lon don skog Ist En da, Ha rold Pin ter ta ko đe po ti če 
iz je vrej ske po ro di ce ko ja je sta no va la u is toč nom de lu Lon do na, Ši la Di lej ni je 
bi la iz Sal for da i ni je mo gla da upi še čak ni sred nju ško lu, jer je mo ra la da ra di 
u fa bri ci. Nji ho vo dru štve no po re klo, obe le že no vr lo ogra ni če nim eko nom skim 
mo guć no sti ma, od no sno ne mi nov nim oba vlja njem fi  zič kih po slo va kao na či na 
obez be đi va nja eg zi sten ci je, sva ka ko je uti ca lo na nji ho vo cen tral no ba vlje nje te-
lom i te le sno šću u dra ma ma. Te ma ti za ci ja te le sno sti, od no sno na gla še na emo-
tiv nost u umet nič kim de li ma, u este tič kim ras pra va ma se tra di ci o nal no tre ti-
ra la kao in fe ri or ni ja, u od no su na „vi še“, „du hov ne“ vred no sti, i kao ta kva bi la 
je svoj stve na, tra di ci o nal no de fi  ni sa nim, ni žim dru štve nim slo je vi ma (Kant, 
Šo pen ha u er).

Edvard Bond se u svo jim dra ma ma, kao i u po je di nim ese ji ma, ta ko đe ba vio 
pro ble mom dru štve nog na si lja. Pod ve li kim uti ca jem Ber tol da Breh ta, on je po-
zo ri šte tre ti rao kao pro stor za dru štve nu de ba tu, me sto gde će pre i spi ti va ti mo-
ral, svest, sa vest dru štva: 

Ja o na si lju pi šem pri rod no, kao što Džejn Ostin pi še o dru štve nim ma ni-
ri ma. Na si lje ob li ku je i op se da na še dru štvo, i ako ne pre sta ne mo da bu-
de mo na sil ni, ne ma mo bu duć nost. Lju di ko ji ne že le da pi sci pi šu o na si lju 
že le da ih za u sta ve da pi šu o na ma i na šem vre me nu. Bi lo bi ne mo ral no da 
se ne pi še o na si lju (Bond, 1978: 5). 

Nje gov mo der ni stič ko-na tu ra li stič ki ko mad Spa se ni (Sa ved, 1965) ana li zi rao je 
be smi sao ži vo ta u mi ljeu rad nič ke kla se ju žnog Lon do na, esen ci jal nu pra zni nu 
ko ja po sta je uzrok agre siv nog po na ša nja. Pra iz ved ba u Royal Co ur tu je iza zva-
la kon tro verz ne ras pra ve i ozbilj ne po le mi ke o gra ni ca ma pred sta vlja nja na si lja 
u te a tru. Slu čaj je sti gao i na sud, a po je din ci iz upra ve po zo ri šta su uhap še ni. 
Glav ni iz vor pro ble ma i di sku si ja bi la je še sta sce na, u ko joj gru pa hu li ga na mal-
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tre ti ra be bu u ko li ci ma, plju ju ći je i ču pa ju ći joj ko su, za tim pa li ko li ca i ba caju ći 
ka me nje na njih ubi ja be bu. Kri sto fer Inis (Chri stop her In nes) opi su je re ak ci je 
jav no sti po sle pre mi je re pred sta ve:

Deo pu bli ke je na kon pra i zved be Spa se nih pro te sto vao pro tiv ko ma da, 
kao op sce nog, a kri ti ča ri su ga na pa li, sma tra ju ći da je to naj gad ni ja pred-
sta va ko ju su vi de li, sa ar gu men ti ma da nje ni li ko vi sko ro bez iz u zet ka 
pr lja vo go vo re, ima ju pr lja ve mi sli, ne pi sme ni su, i te ško da mo gu da bu du 
tre ti ra ni kao lju di (In nes, 1992: 164). 

Ras pra vlja lo se o for mal nim, su štin skim ire le vant nim pi ta nji ma, dok je esen-
ci jal ni smi sao ko ma da, pro ble ma ti ka sta nja u dru štvu ko je uzro ku je na sil nič ko 
po na ša nje, osta la uglav nom iz van sfe re jav nog in te re so va nja. 

Bond je u svo jim ko ma di ma te ma ti zo vao eks trem no na si lje da bi is pro vo ci rao 
pu bli ku da raz mi šlja: 

Ni sam za in te re so van za na si lje kao ta kvo. Na si lje ni ka da ni je re še nje u 
mo jim ko ma di ma, kao što na si lje ni ka da ni je re še nje u me đu ljud skim od-
no si ma. Na si lje je pro blem sa ko jim se tre ba iz bo ri ti... Ja pi šem dra me 
ne za to da bih za ra dio no vac već za to da ne bih po lu deo. Za to što je to 
moj na čin da svet uči nim ra ci o nal nim“ (Bond: www.ad mrep.org/ar tic-
les/3_3a/bond.html). 

Ovo Bon do vo ob ja šnje nje raz lo ga za dram sko pi sa nje ana log no je mo ti va ci ji Sa-
re Kejn, o če mu ću ka sni je de talj ni je pi sa ti. Kej no va je bi la pod ve li kim uti ca jem 
Edvar da Bon da, i o to me je če sto go vo ri la: 

Ka da sam či ta la Spa se ne, bi la sam šo ki ra na ka da je be ba ka me no va na. Ali 
sam on da po mi sli la da ne po sto ji ni šta što se na sce ni ne mo že pred sta vi ti. 
Ako ka že te da ne što ne mo že te pred sta vi ti, za pra vo ka že te da o to me ne 
mo že te go vo ri ti, i ti me ne gi ra te po sto ja nje tog pro ble ma, a to je kraj nje 
ne zna lač ka stvar da se ura di (Sa un ders, 2002: 24). 

I Mark Rej ven hil je u dra ma ma Bon da ot krio ve li ku in spi ra ci ju. U tek stu ko ji je 
pi sao za list Gar di jan, Rej ven hil je is ta kao slič nost iz me đu de la Edvar da Bon da 
i de la pi sa ca svo je ge ne ra ci je:

Ka da sam pr vi put či tao Edvar da Bon da, znao sam da sam na šao dram-
skog pi sca ko ji je moj sa vre me nik... Nje gov ko mad Spa se ni, iako je pi san 
1965. go di ne, bio je dru ga či ji od sve ga što sam ta da či tao. Ni je to sa mo 
zbog ču ve ne sce ne, u ko joj gru pa mla di ća ka me nu je be bu na smrt u par ku 
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ju žnog Lon do na, ko ja mi se ure za la u gla vu. U ko ma du su bit ni sit ni de-
ta lji. Na čin na ko ji mla di li ko vi nu de jed ni dru gi ma seks, nor mal no kao 
da nu de ci ga re; buč ne pre pir ke oko pri mer ka Ra dio Ti me sa; ne ra zu mlji va 
lju bav ko jom maj ka mr tve be be za si pa Fre da, vo đu ka me no va nja... Nje-
gov svet sam mo men tal no pre po znao. Svet mli ta vih, iz gu blje nih mla dih 
lju di, slu čaj ni seks i bes cilj no na si lje u par ko vi ma ju žnog Lon do na bi li su 
deo mog sve ta... To je bio ko mad ko ji je di sao va zduh ko ji sam i ja di sao 
(Ra ven hill, 2006). 

Sirs je ko ma de Sa re Kejn na zvao „Ha rold Pin ter i Edvard Bond he mij ske ge ne-
ra ci je“ (Sa un ders, 2002: 7), a Bond i Pin ter su bi li me đu ret kim auto ri te ti ma ko ji 
su jav no sta li u od bra nu nje nih de la na kon kon tro verz ne lon don ske pra i zved be 
Raz ne se nih. 

Kra jem še zde se tih go di na, de li mič no pod uti ca jem tur bu lent nih po li tič kih 
de ša va nja, ali i u ve zi sa raz vo jem raz li či tih na u ka, so ci o lo gi je, psi ho a na li ze, 
mark si stič ke fi  lo zo fi  je, po li ti ko lo gi je, se mi o lo gi je, ko je su po sta le in stru ment 
u pro ce su ana li tič kog sa gle da va nja bit nih dru štve nih zbi va nja, gru pa mla dih 
dram skih auto ra iz Ne mač ke na u či la je da se sve dru štve ne po ja ve mo ra ju bez-
uslov no oštro sa gle da va ti, ana li zi ra ti i pod vr ga va ti kri ti ci (Raj ner Ver ner Fas bin-
der, Franc Krec, Mar tin Šper, Vol fgang Ba u er, itd.). Oni su naj po de sni ji dram ski 
iz raz za dru štve nu kri ti ku ta da na šli u na tu ra li stič koj ob ra di stvar no sti, in spi ri-
šu ći se de li ma Ede na fon Hor va ta i Ma ri lu iz Flaj ser. Eden fon Hor vat je ra ni je, 
dva de se tih i tri de se tih go di na dva de se tog ve ka, kao osnov ni za da tak se bi po sta-
vio „de ma ski ra nje sve sti“, i sa svim se po sve tio re a li stič kom sli ka nju ma lo gra-
đan skog sve ta. U svo jim ko ma di ma ana li zi rao je mo ti va ci ju po na ša nja li ko va, 
nji ho ve stra ho ve, sve sne i pod sve sne že lje, za vi snost od po li tič kih i eko nom skih 
okol no sti, de for mi sa nje ka rak te ra vas pi ta njem i si ste mom obra zo va nja, pri če-
mu je ovaj svet uob li čio za pa nju ju će re al no i ži vo pi sno. Špe ro vi (Lo vač ke sce ne iz 
Do nje Ba var ske), Fas bin de ro vi (Anar hi ja u Ba var skoj) i Kre co vi dram ski tek sto-
vi (Do ma ći rad, Mu ška stvar) ba vi li su se na lič jem stvar no sti mir nog sve ta pro-
vin ci je, nje go vim pred ra su da ma i de for ma ci ja ma. Krec je u svo jim ko ma di ma, 
vr lo ne po sred no i oči gled no, po ku ša vao da di rekt no de lu je na pu bli ku, i da je na 
taj na čin pod stak ne na raz mi šlja nje. Uvi đa nje stvar no sti je u gle da o cu tre ba lo 
da „iza zo ve kri zu iz ne nad nim sa zna njem da po sto ji ogrom na pro va li ja iz me đu 
ono ga što je do ta da ve ro vao, i stvar no sti pri ka za ne u po zo ri štu“ (Ko stić, 2002: 
215). Tu vr stu dru štve nog an ga žma na Krec je sveo na „ne po li tič ko ose ća nje ko je 
ne do la zi iz ne ke auto ro ve dru štve ne ana li ze, ne go iz pre pla še no sti i gne va zbog 
sta nja ka kvo je ste“ (Ko stić, 2002: 215) I Vol fgang Ba u er je svo jim po zo ri štem 
pro vo ka ci je, ko je se kre ta lo iz me đu na tu ra li zma, nad re a li zma i gro tesk nog ap-
sur da, že leo da šo ki ra inert nog gle da o ca, pre do ča va ju ći mu sli ke iz ži vo ta sa vre-
me ne omla di ne, ko ji se svo de na čul na uži va nja, iza zva na ko ri šće njem dro ge, 
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al ko ho la, grup nog sek sa, bit mu zi ke. Ak te ri ko ma da Ma gič no po pod ne su če ti ri 
ne u ro tič ne oso be u svo jim dva de se tim go di na ma, ko je su se is klju či le iz si ste ma: 
oni se glu pi ra ju, slu ša ju plo če, pu še ha šiš, gle da ju por no i ho ror fi l mo ve, uče-
stvu ju u grup nom sek su. Ova kvo po na ša nje je nji hov vid bun ta pro tiv vred no sti 
ka pi ta li stič ke in du stri je, ja sno re fe ren tan pi sci ma Ge ne ra ci je X.

 U ese ju o ne mač kim sa vre me nim dram skim auto ri ma, kri ti čar Rolf C. Hem-
ke ana li zi ra ana lo gi je iz me đu Ma jen bur go vog Va tre nog li ca i dra me Či sti li šte u 
In gol šta tu Ma ri lu iz Flaj ser (1924). On pi še da je Kurt iz Va tre nog li ca vr lo sli-
čan li ku Ro e la iz Či sti li šta, uče nik u muč nom pe ri o du pu ber te ta, ko jeg vr šnja ci 
mal tre ti ra ju zbog nje go vog na vod nog ku ka vič lu ka i ru žno će. Hem ke da lje is ti če 
da Ro e le ne ma se stru Ol gu, ali se de voj ka ko ju obo ža va zo ve Ol ga; Ro e le ni je 
pi ro man, ali osle plju je psa i bi va iz ba čen iz ško le. Kri ti čar još sma tra da su zgu-
snut go vor i sna žan in ten zi tet krat kih sce na, ko je is ti ču ga đe nje li ka nad sa mim 
so bom, ta ko đe ka rak te ri sti ke ko je do ka zu ju ve zu Ma jen bur ga sa Flaj se ro vom. 
Hem ke za klju ču je da se dru štvo pro me ni lo, ali da unu tra šnje ten zi je stva ra ju 
iste kon fl ik te, u Flaj se ro vo vre me – u ba var skom pro vin cij skom dru štvu, i da-
nas – u sa vre me noj Ne mač koj.

Hem ke da lje us po sta vlja ana lo gi ju iz me đu sa vre me nih ne mač kih dra ma ti ča-
ra, pre vas hod no Ma jen bur ga, i dram skog opu sa austrij skog pi sca Ver ne ra Šva-
ba (Wer ner Schwab) ko ji je, ka ko is ti če Hem ke, po čet kom de ve de se tih go di na, 
re vi ta li zo vao dram sku struk tu ru volksstuc ke, u svom iro nič nom, po ste klek tič-
nom te a tru, de fi  ni sa nom moć nim igra ma re či ma i je zič kim ka ska da ma. Hem ke 
pi še da je Švab pr vi me đu sa vre me nim dra ma ti ča ri ma sa ne mač kog go vor nog 
pod ruč ja, či je de lo stil ski i te mat ski od go va ra tek sto vi ma Fas bin de ra ili Kre ca. 
Pi šu ći o dra ma ma Ver ne ra Šva ba, i Pre drag Ko stić is ti če nje go vo ka rak te ri stič-
no in te re so va nje za pred sta vlja nje na lič ja te le sno sti. Ko stić za po či nje svoj esej o 
Šva bu ci ta ti ma iz Ar to o vog de la, sma tra ju ći da se Ar to o ve be le ške mo gu sma-
tra ti ne kom vr stom uput stva po ko ji ma je Švab pi sao svo je ko ma de: 

Ar to pri zi va „po ti snu ta i pod la ose ća nja“, a upra vo su ona ono što de fi  ni še 
Šva bo ve li ko ve i od re đu je nji ho ve po ve sti, nji hov ce li „gu zi ča sto-pič ka sti 
ži vot“, ka ko već sto ji u dru gom od nje go vih pet „fe kal nih ko ma da“ (Pre-
va ga, ne va žno: iz ob li če nost) (Ko stić, 2002: 83). 

Ko stić pi še da ovaj „’fe kal ni dra ma ti čar’ uta pa svo ja stvo re nja u bu rad pu nu 
gno ja, iz me ta i kr vi“ (Ko stić, 2002: 86), kao i to da se Švab do kra ja svog umet-
nič kog stva ra nja za dr žao na pri ka zi va nju dru štve nog pri ze mlja.

To mas Oster ma jer, re di telj pra i zved be Va tre nog li ca, sma tra da je ni hi li zam ma-
ni fe sto van u ovom ko ma du re ak ci ja na mo ral nu iz ve snost pi sca po put Kre ca, sa 
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jed ne, i po ka za telj uti ca ja Bih ne ro ve avan gard ne, po stro man ti čar ske ima gi na-
ci je, s dru ge stra ne: 

Se dam de se tih i osam de se tih go di na bi la je iz ra že na te žnja da se dru štvo 
ob ja sni, da se ka že ko je kriv, a ko ni je. U Va tre nom li cu to ga uop šte ne ma. 
Ma jen burg ka že da je ljud sko bi će mi skon struk ci ja, i čak ako po ku ša te 
da stvo ri te pra ved no dru štvo, mo ra te bi ti sve sni da u ljud skom bi ću po-
sto je in stink ti ko je je ne mo gu će kon tro li sa ti. On sto ga pri pa da tra di ci ji 
ne mač kih pi sa ca po put Bih ne ra, ko ji se ta ko đe ba vio kon kret nom dru-
štve nom stvar no šću, ali su iza tih so ci jal nih te ma uvek po sto ja la i dru ga, 
uni ver zal ni ja pi ta nja, o du bljim zna če nji ma ljud skog bi ća. Po sto ji re če ni ca 
u Dan to no voj smr ti: „Šta je to u na ma što nas te ra da si lu je mo, ubi ja mo, 
la že mo?“ (Hem ke, 1999).

Ne mač ki neo bru ta li stič ki pi sci de ve de se tih go di na, s jed ne stra ne, iz ve sno na-
sta vlja ju svo ju, de li mič no pre ki da nu, dram sku tra di ci ju te ma ti za ci je so ci o lo ških 
i an tro po lo ških pro ble ma, pla si ra nih u ogo lje nom re a li stič kom ob li ku. S dru ge 
stra ne, oni je vid no re de fi  ni šu to no vi ma sa vre me nog sen zi bi li te ta, od re đe nog 
kraj njim pe si mi zmom, od su stvom al ter na ti ve i kon se kvent nim bez iz la znim ci-
ni zmom i cr nim hu mo rom.

Po je di ni ame rič ki dra ma ti ča ri, ko ji su pi sa li osam de se tih go di na dva de se tog 
ve ka, do sta ula ze u po lje prak se evrop skih neo bru ta li sta dru ge po lo vi ne de ve-
de se tih, u raz li či tim seg men ti ma (te ma, stil, struk tu ra). Ova či nje ni ca je zna-
čaj na za to što go vo ri o to me da gru pa neo bru ta li stič kih pi sa ca, ko ja je pred met 
mo je ana li ze, ni ka ko ni je izo lo van fe no men, ni ti čud na eks plo zi ja kre a tiv no sti 
usme re ne na is tra ži va nje pro ble ma po stin du strij skih dru šta va, ba zič no od re đe-
nim raz li či tim vi do vi ma eks plo a ta ci je te la. Oni su, u jed nom kon cen tri sa ni jem 
i bes kom pro mi sni jem ob li ku, pred sta vlja li pro ble me ko ji spo ra dič no je su bi li 
za stu plje ni u svet skoj isto ri ji dram skog te a tra. Ko lo sal na po pu lar nost i pre te ra-
no me dij sko in te re so va nje za nji ho va de la ra di je se mo gu tu ma či ti kao pro iz vod 
ne zna nja i le njo sti pred stav ni ka me di ja (pre sve ga u Bri ta ni ji), jer su oni ove ko-
ma de pred sta vi li kao ne vi đe ne slu ča je ve blas fe mi je. S dru ge stra ne, ta pre ve li ka 
me dij ska pom pa mo že se tu ma či ti i kao re zul tat nji ho ve ne pre sta ne po tre be za 
spek ta ku lar no šću, što je, ko nač no, za ove broj ne pi sce i po zo ri šta isto vre me no 
bio i od li čan mar ke ting. 

Sem Še pard (Sam She pard) i Dej vid Me met (Da vid Ma met) sa pi sci ma no vog 
bru ta li zma de le slič nu te mat sku ori jen ti sa nost, te se u tom smi slu mo gu sma tra ti 
kao vr sta nji ho ve an ti ci pa ci je. Rad oba auto ra je zna čaj no ute me ljen u po pu lar-
noj kul tu ri, obo ji ca su, u raz li či tim funk ci ja ma, ra di li na po lju fi lm ske pro duk-
ci je, i obo ji ca su se u svo jim dram skim tek sto vi ma po sve će no i do sled no ba vi li 
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pre i spi ti va nji ma ame rič kih mi to va, ka pi ta li zma, kon zu me ri zma, pro ble mi ma 
na si lja u dru štvu, ur ba ne ali je na ci je, obe smi šlje ne sek su al no sti, od no sno sek-
su al no sti ko ja se tre ti ra kao ro ba, itd. No, za raz li ku od neo bru ta li stič kih pi sa ca 
dru ge po lo vi ne de ve se tih go di na, ovi ame rič ki auto ri ma nje eks pli cit no tre ti ra ju 
te za jed nič ke te me. Dru štve ne op se si je por no gra fi  jom, re kla ma ma, po tro šnjom, 
Me met i Še pard naj če šće pri ka zu ju u ne kom pri gu še nom, sve de nom, pre te ćem, 
pse u do mit skom ob li ku. 

Pre te ra no in si sti ra nje na te le snom aspek tu ljud skog po sto ja nja u dram skim tek-
sto vi ma Še par da i Me me ta, mo že se či ta ti kao ko men tar na od su stvo du hov no-
sti u sa vre me nim dru štvi ma. U ana li zi opu sa Dej vi da Me me ta, Kri sto fer Big zbi 
(Chri stop her Bigsby) is ti če da sko ro svi nje go vi ko ma di is tra žu ju šte tu ko ja je 
na či nje na ljud skom du hu. Me me to ve Sek su al ne per ver zi je u Či ka gu (Se xu al Per-
ver sity In Chi ca go) je su ne ka vr sta kon ver za ci o ne dra me, sa či nje ne od ni za sce na 
u ko ji ma dva mu škar ca, Ber ni i De ni, di sku tu ju o svo jim sek su al nim fan ta zi ja-
ma, i po ku ša va ju da ih ostva re sa dve že ne, pod jed na ko zbu nje ne sek su al no šću, 
ko ja je u sa vre me nom dru štvu po sta la otu đe ni fe tiš i pro iz vod rob ne raz me ne. 
Big zbi is ti če da Me met:

dra ma ti zu je svet is klju čen od le po te, smi sla i zna če nja, svet u ko jem je 
agre si ja for ma ko mu ni ka ci je, dok su re či po sta le pra zne. Nje go va osnov na 
va lu ta je seks, ali obez vre đen i fal si fi  ko van, do tač ke gde on vi še ne ku pu je 
imu nost na usa mlje nost, ni ti obez be đu je za do vo lje nje te le snih po tre ba. 
Mo tiv ba ra sa ma ca u ovom ko ma du da je ube dlji vu sli ku dru štva, u ko jem 
otu đe ni po je din ci pro da ju se be, tra že ći dru štvo ko jeg se pla še, dok ži vot 
za me nju ju ži vot nim sti lom. In tim nost, ko ja im ne do sta je, po ku ša va ju da 
za me ne pra znom fi  zi kal no šću... Frag men tar nost for me Sek su al nih per-
ver zi ja sa vr še no od go va ra frag men tar no sti njho vih eg zi sten ci ja, kon fu-
znih i za ma glje nih (Bigsby 2000: 212). 

Mo tiv stra ha od in tim no sti, ko ji ak te ri po ku ša va ju da sup sti tu i šu ku po pro da-
jom sek su al ne bli sko sti, je dan je od va žnih mo ti va ko ji ma se ba vi Rej ven hil u 
dra mi Šo ping end fa king, ali u jed noj ogo lje ni joj for mi, re pre zen ta tiv noj za pi-
sce no vi jeg, in-yer-fa ce dram skog po zo ri šta. U Me me to voj frag men tar noj dra mi 
Ed mond po sto ji sce na od la ska pro ta go ni ste u pe eps how, ko ja te ma ti zu je re la ci ju 
iz me đu sek su al no sti i kon zu mer stva, od no sno re duk ci ju in tim no sti u sa vre me-
nom dru štvu. Ova sce na se mo že upo re di ti i sa mo ti vom Tin ke ro vog op se siv-
nog, vo a je ri stič kog od no sa pre ma Že ni ko ja za nje ga iz vo di strip tiz u slič nim 
okol no sti ma, u ko ma du Oči šće ni (Cle an sed) Sa re Kejn. Tin ker toj že ni pla ća da 
ple še za nje ga, di vi joj se iz da lji ne, oči gled no se bo je ći di rekt ni jeg su sre ta. Mo tiv 
pla ća nja igre je va žan, jer de fi  ni še ove od no se kao či stu ma te ri jal nu tran sak ci ju, 
što je ovim ak te ri ma bit no, jer ih dis tan ci ra od emo tiv ne ko mu ni ka ci je, ko ja je 
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za njih oči gled no pod ruč je ri zi ka. Za frag men tar nog Ed mon da, pra i zve de nog 
1982. go di ne, Big zbi ka že da je Me me tov Voj cek. Ed mond je te mat ski i struk tu-
ral no bli zak Bih ne ro vom Voj ce ku, kao i Kol te so vom Ro ber tu Cu ku, za tim Ada-
mu Gej stu Dee Lo er, Oči šće ni ma Sa re Kejn. Pro ta go ni sta je usa mlje ni, iz gu blje ni 
Nju jor ča nin, pre za si ćen be smi sle no šću sva ko dnevi ce i bra kom ko ji je iz gu bio 
zna če nje, zbog če ga kre će na put ko ji bi ga even tu al no sti mu li sao i sa se kao ba-
nal nost nje go vog ži vo ta. To kom tih lu ta nja, nje ga kon stant no mal tre ti ra ju i va-
ra ju; si la in du ku je si lu, te on pr vo vre đa že nu u pod zem noj sta ni ci me troa, za-
tim pre bi ja ma kroa i ko nač no ubi ja kel ne ri cu na kon krat kog sek su al nog od no sa 
s njom. Big zbi za klju ču je da je Ed mond naj si ro vi ji tekst ko ji je Me met na pi sao, i 
is ti če da je i sam Me met bio iz ne na đen pi sa njem tog ko ma da.

 U kon tek stu utvr đi va nja bli sko sti ovih ame rič kih pi sa ca sa auto ri ma in-yer-fa-
ce dra ma tur gi je, po seb no is ti čem Me me to vu dra mu Ole a na ko ja je, vr lo pin te-
rov ski, stu di ra la po blem na si lja, kao re zul ta ta od su stva smi sle ne ko mu ni ka ci je. 
Tekst je 1993. go di ne na sce ni lon don skog Royal Co ur ta re ži rao Ha rold Pin ter, i 
ta pred sta va je di rekt no uti ca la na neo bru ta li stič ke auto re, Fi li pa Ri dli ja, En to ni 
Nil so na. U in ter vjuu sa Sir som, i Dej vid Ed gar je is ta kao uti caj ame rič kih dra-
ma ti ča ra na bri tan ski ta las in-yer-fa ce dra me: 

Po me ni, dva tek sta ko ja su istin ski pro me ni la stva ri u ši rem kon tek stu 
je su An đe li u Ame ri ci To ni ja Ku šne ra i Ole a na Dej vi da Me me ta iz 1993; 
oni su pod se ti li bri tan sko po zo ri šte na vr stu ko ma da ko je su ov de ne ka da 
zna li do bro da pi šu. Mno gi su shva ti li da ako ame rič ki auto ri mo gu da 
pi šu ozbilj no i ma što vi to o sa vre me nim te ma ma, to isto mo gu da uči ne i 
bri tan ski dra ma ti ča ri“ (Sirs, 2002: 63).

Ana li zi ra ju ći dra me Se ma Še par da, Big zbi još pi še da je Še pard, pod ve li kim 
uti ca jem Pi te ra Bru ka (Pe ter Bro ok), su šti nu te a tra tra žio u mo guć no sti da ma-
te ri ja li zu je ne vi dlji vo:

Svi smo sve sni da se zna ča jan deo na ših ži vo ta na la zi iz van pro ži vlje nog 
is ku stva... Su šti na raz li či tih umet no sti je u nji ho voj mo ći da de tek tu ju i 
pred sta ve to ne vi dlji vo, po mo ću rit ma ili ob li kom (Bigsby, 2000: 164). 

U tom po gle du, Še pard je na šao re še nje u sa vre me nim ob li ci ma ri tu al ne prak-
se – rok kon cer ti ma ko je je, ana log no Sa ri Kejn i Ha ri ju Gib so nu, že leo da su-
štin ski po ve že sa svo jim dram skim po zo ri štem (Še pard je svi rao u rok gru pi 
Holy Mo dal Ro un ders). Bruk je Še par do vo po zo ri šte sma trao si ro vim te a trom 
u ko jem je aspekt is ku stve no sti bio pri ma ran. Bli sko neo bru ta li stič kim dram-
skim pi sci ma, u Še par do vim ko ma di ma po sto ji in ten ziv ni vi sce ral ni po ten ci jal, 
o če mu ta ko đe pi še Big zbi:
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Ose ća se pri ti sak ima nent nog na si lja ko je iz nu tra pri ti ska lik. Po sto ji fi -
zič ka pret nja u dra ma ma, po ne kad sko ro sa di stič ko ve se lje u kon fl ik tu... 
Nje go vi li ko vi su če sto na sa moj gra ni ci lu di la (Bigsby, 2000: 166). 

Po ro di ca, je dan od naj zna čaj ni jih ame rič kih mi to va, u Še par do vom opu su če sto 
funk ci o ni še kao me to ni mič na pa ro di ja kul tu re. Dra ma Lu di za lju ba vlju/Fool 
For Lo ve te ma ti zo va la je pro blem in ce sta, Laž uma/Lie Of Th e Mind na si lje i od-
su stvo ra zu ma, a u osno vi oba tek sta na la zi la su se pi ta nja sa do ma zo hi stič kih 
stra sti. 

Dram ski tek sto vi Ni ki ja Sil ve ra (Nicky Sil ver) se u pr vom pla nu, i na raz li či te 
na či ne, ba ve po sle di ca ma in di vi du al nih/dru štve nih op se si ja te le snim iz gle dom 
u vre me nu po znog ka pi ta li zma. Sil ve ro va ko me di ja La nac is hra ne (Food Chain) 
po čet kom de ve de se tih go di na je sa uspe hom igra na na sce na ma Of-Bro dve ja. 
Tekst se ba vi raz li či tim sa vre me nim op se si ja ma, fo bi jom od hra ne, uzro ko va ne 
stra hom od go je nja, za tim op se si ja ma sek su al no šću, pro ble mi ma gej iden ti te ta. 
Tek sto vi Pte ro dak ti li (Pte ro dactyls, 1993) i Od go je ni u rop stvu (Ra i sed In Cap-
ti vity) ba vi li su se pro ble mom si de. De be lju ce u suk nja ma (Fat men In Skirts) su 
mrač na, bru tal no cr no hu mor na far sa, u ko joj maj ka Fi lis pu tu je avi o nom sa si-
nom Bi šo pom i do ži vlja va ne sre ću u ko joj svi osta li put ni ci gi nu. Njih dvo je su 
za tim pri nu đe ni na pe to go di šnji bo ra vak na pu stom ostr vu, ko ji će ih sro za ti na 
pred ci vi li za cij ski stu panj raz vo ja. Za to vre me u Nju jor ku, nji hov su prug/otac, 
fi lm ski re di telj Ha u ard, svo ju usa mlje nost le či ve zom sa por no glu mi com Pem. 
Na kon po vrat ka u cen tar post mo der ne ci vi li za ci je, Bi šop ubi ja trud nu oče vu 
lju bav ni cu, kao i svo ju maj ku, či je ubi stvo po ti sku je, što će ka sni je bi ti raz log po-
kre ta nja nje go ve psi ho te ra pi je. Sil ver je ovaj ko mad na pi sao 1986. go di ne, znat-
no pre prak se no vih bru ta li sta, a ipak im je, stil ski, te mat ski i struk tu ral no re fe-
ren tan. Za to je To mas Oster ma jer, u vre me ka da je u po zo ri štu Ba rac ke re ži rao 
tek sto ve Rej ven hi la, He ro u e ra, Vol ša i Kej no ve, od lu čio da ovu Sil ve ro vu cr nu 
ko me di ju po sta vi na sce nu (1996). Bli sko neo bru ta li stič kim auto ri ma, ko ji su u 
svo jim tek sto vi ma če sto ana li zi ra li dis funk ci o nal ne po ro di ce, od no sno pro u ča-
va li pa to lo ške od no se unu tar po ro di ce (Ma jen burg u Va tre nom li cu, Dea Lo er 
u Te to vi ra nju/Täto wi e rung, To mas Jo nig u Agre so ri ma/Ta e ter, itd.), i Sil ver je u 
fo kus De be lju ca u suk nja ma po sta vio iš ča še ne od no se unu tar tro čla ne po ro di ce, 
či jom je ana li zom di rekt no pred sta vio i pa to lo ški smi sao dru štve nih re la ci ja.
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PRE SEN TA TION OF BODY/COR PO RA LITY IN THE HI STORY OF THEATER 

WIT HIN THE CON TEXT OF ITS IM PACT ON THE NEO BRU TA LIST 

DRAMA AND THE A TER

Sum mary

Th e main su bject of this re se arch is “body” and “cor po ra lity” in the neo bru ta-
list dra ma and the a tre, which Alex Si erz had de fi  ned as in-yer-fa ce the a tre. I 
study the ana logy bet we en the plays of the se aut hors and the works from the 
hi story of dra ma, which al so put body and cor po ra lity in the main fo cus of the-
ir in te rest. Gre at suc cess of Bri tish in-yer-fa ce wri ters is oft  en com pa red to the 
fi rst gro up of Royal Co urt playwrights, so-cal led “re vo lu ti o nary dra ma tists”, in 
the 1950s, with the aut hors such as John Os bor ne, John Ar den, Ar nold We sker, 
Bren dan Be han, She lagh De la ney, Ed ward Bond, Ha rold Pin ter. I analyse the-
ir si mi la ri ti es, in the con text of the form, style and me a ning. Al so, the ob ject 
of my study are the si mi la ri ti es bet we en Ger man bru ta list dra ma in the 1960s 
and in-yer-fa ce wri ters. La te six ti es bro ught up tur bu lent po li ti cal chan ges, as 
well as the pro gress of so ci o logy, psycho a nalysis, mar xist phi lo sophy, po li ti co-
logy, se mi o logy etc, which be ca me the very me ans in a com plex un der stan ding 
of re le vant so cial chan ges. In such a con text, the young wri ters from Ger many 
(Ra i ner Wer ner Fas sbin der, Franc Kro etz, Mar tin Spe rr, Vol fgang Ba u er) de-
ve lo ped spe ci fi c dra ma tic style, very si mi lar to the works on neo bru ta list wri-
ters. Th at ana logy is al so the ob ject of my study in this pa per. So me Ame ri can 
wri ters such as Sam She pard, Da vid Ma met, Nicky Sil ver, that we re wri ting 
plays in the 1980s, had al so sha red si mi lar in te rests with the Euro pean wri ters 
from the ni ne ti es, be ing exa mi ned in my pa per as well. All the se facts are very 
im por tant be ca u se they evi den ce that in-yer-fa ce wri ters are not the com ple tely 
new and iso la ted gro up, but they are part of hi sto ri cal con ti nu ity. In that sen se, 
the aim of my study is to show hi sto ri cal con ti nu ity of ex pli cit re pre sen ta tion 
of physi cal exi sten ce and to show that a plain pre sen ta tion of physi ca lity was 
not a new phe no me non in the a tre, that had co me with in-yer-fa ce wri ters, as 
cla i med by so me aut hors, espe ci ally daily news me dia in Bri tain. I ha ve fo und 
the si mi la ri ti es bet we en the works of Sa rah Ka ne, Ma ri us fon Mayen burg, Dea 
Lo her and ot her con tem po rary playwrights, with the plays and the a tre con-
cepts of Buc hner, Ar taud, Royal Co urt dra ma of the fi ft  i es, Kro etz, Hor vath, 
Ho ward Bar ker, Da vid Me met, Sem She pard etc. Th us, the ana lo gi es among 
them are the ma jor the me of my study.
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pre gled ni rad

NA ME NA, PRO GRAM SKA STRUK TU RA I 

KULTUR NA FUNK CI JA AR HI TEK TON SKIH 

OBJE KA TA ZA SCEN SKE DO GA ĐA JE U 

REPUBLI CI SR BI JI

Ma ja Ri stić1

Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du 
Fa kul tet dram skih umet no sti, Be o grad 

Ap strakt: 
Dr ža va je od sa mog po čet ka raz vo ja pro fe si o nal nog po zo ri šta u Sr bi ji i osni-
va nja pr vog na ci o nal nog po zo ri šta – Srp skog na rod nog po zo ri šta u No vom 
Sa du, glav ni kon cep tant i kre a tor re per to ar skog po zo ri šta. Po zo ri šte u Sr bi ji 
tre nut no se raz vi ja u dis kon ti nu i te tu jer ne do sta je Za kon o po zo ri štu ko ji bi 
re gu li sao ka te go ri za ci ju. Ne do volj no pro fi  li san re per to ar, glo ma zan or ga ni za-
ci o ni apa rat ne ke su od ka rak te ri sti ka ovog mo de la po zo ri šta. 

Ključ ne re či: 
kul tur na po li ti ka, na ci o nal no po zo ri šte, grad sko po zo ri šte, an ti ci pa ci ja, or ga-
ni za ci ja, struk tu ra, re per to ar. 

1. Uvod

Ne za vi sno od vre me na iz ko ga je po te klo i u ko me de lu je, po zo ri šte je od u vek 
an ti ci pi ra lo dru štve ne fe no me ne, po li tič ka ure đe nja, pre vi ra nja i kri ze od re đe ne 
sre di ne. Od nos iz me đu umet no sti i dru štva mo že mo da sa gle da mo kroz nji ho vu 
ne po sred nu po ve za nost. „Umet nost dr ži ogle da lo na spram dru štva i od ra ža va 
ga. Umet nost ob li ku je dru štvo ta ko što pru ža po zi tiv ne uz o re i lo še po na ša nje 
pred sta vlja kao po želj no“ (Alek san der, D., 2007: 106). Pro ces na stan ka pred sta ve, 
stva ra nje re per to ar ske po liti ke po zo ri šta mo že mo da po sma tra mo i pro u ča va mo 
sa estet skog sta no vi šta, dok od nos dr ža ve pre ma po zo ri štu od re đu je nje gov in-
sti tu ci o nal ni i pro duk ci o ni mo del. Po zo ri šte je kroz isto ri ju pred sta vlja lo „opa-
sno me sto“ i „po lje in te re so va nje dr ža ve, za to što za la zi u sfe ru ži vot nih te ma ko-
je se mo gu re fl ek to va ti kroz vlast i po li ti ku“ (Ri stić, 2005: 14). Na sta nak i raz voj 

1 ma ja ri@ptt. rs 
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po zo ri šta na te ri to ri ji Sr bi je od vi jao se na fo nu po li tič ko-te ri to ri jal nih, so ci jal nih 
i kul tu ro lo ških dis kon ti nu i te ta. Kon sti tu i sa nje po zo ri šnog si ste ma u Sr bi ji na-
sta lo je pr vo na te ri to ri ja ma ko je su bi le pod nad le žno šću hab sbur ške ca re vi ne, u 
okvi ru slo že ne i vi še na ci o nal ne grad ske ur ba ne ci vi li za ci je, u ko joj su se po ja vi li 
do mi nat ni ob li ci po zo ri šne pro duk ci je, od pro stih – di le tant skih, do slo že nih – 
pro fe si o nal nih. Ta ko su se na te ri to ri ji Sr bi je u XVIII i XIX ve ku raz vi ja li:

cr kve no-škol sko po zo ri šte; Škol sko po zo ri šte• 2;
ama ter sko po zo ri šte od ra slih;• 
pr vi ob li ci pro fe si o nal nih po zo ri šnih, pu tu ju ćih dru ži na;• 
na ci o nal na i grad ska po zo ri šta kao re per to ar ska, in sti tu ci o nal na po zo ri šta.• 

Sve ini ci ja ti ve i po ku ša ji da se for mi ra stal no po zo ri šte, od po sto ja nja pri vat nog 
po zo ri šta u Ko mo lo šu (Ba nat) Jo va na Ple me ni tog Na ka, ko je je bi lo sa svim mo-
der no po zo ri šte i to još u vre me osni va nja SNP-a, pre ko Kne že vi će ve po zo ri šne 
dru ži ne, ko je je pri ka zi va lo po zo ri šne pred sta ve po Ba na tu i Bač kom Po ti sju, 
uti ču ći na osni va nje SNP-a u No vom Sa du3, do osni va nja Te a tra na Đu mru ku 
(1941–1942)4 i Te a tra kod Je le na (1847–1848)5 – pr vih stal nih, pro fe si o nal nih 
po zo ri šta u Be o gra du sa dr žav nom sub ven ci jom, po ka za le su ko li ko je po zo ri-
šte va žno, ne sa mo za edu ka ci ju pu bli ke, raz voj glu mač ke i re di telj ske pro fe si-
je u nas ne go i za mo guć nost uti ca ja dr ža ve, ko ja je pre ko za kon ske re gu la ti ve 
(1868–1911),6 po zo ri šnih od bo ra, ak tiv no sti in te lek tu al ca to ga vre me na „for mi-
ra la mo del dr žav ne, cen tra li stič ke, po zo ri šne po li ti ke“ (Ri stić, 2005: 71). 

2 Uče ni ci La tin ske ško le u Srem skim Kar lov ci ma igra li su 15. av gu sta 1736. Go di ne „Tra gi ko me di-
ju“ , ko ju je na pi sao rek tor nji ho ve ško le Ema nu i lo Ko za čin ski. 

3 Glum ci Kne že vi će vog po zo ri šta či ni li su pr vi an sambl Srp skog na rod nog po zo ri šta. 
4 Te a tar na Đu mru ku otvo ren je 4. XII 1841. go di ne, tra ge di jom Jo va na Ste ri je Po po vi ća, Smrt Ste-

fa na De čan skog, ko ju su iz ve li di le tan ti; pre ra sta nje tog Te a tra u pro fe si o nal no po zo ri šte zna ča jan 
tre nu tak za isto ri ju srp skog po zo ri šta. Na ini ci ja ti vu Ata na si ja Ni ko li ća, uz po moć ogla sa ko ji je 
ob ja vljen u Srb skim no vi na ma i Mi ni star stva pro sve te (15. XII 1841), u Be o gra du je for mi ra na 
pro fe si o nal na glu mač ka tru pa od čla no va „Le te ćeg di le tantskog po zo ri šta“ iz Za gre ba i pr vih pro-
fe si o nal nih glu ma ca iz Be o gra da. Pred sta ve su da va ne u zgra di Đu mru ka ne – ca ri nar ni ce ko ja je 
adap ti ra na za po tre be po zo ri šta. 

5 Na ini ci ja ti vu Srb skog či ta li šta be o grad skog do šlo je do go sto va nja Pan če vač ke dru ži ne, i to u 
ve li koj sa li zgra de „Kod je le na“ , ko ja se na la zi la na pro sto ru da na šnjih uli ca Kra lja Pe tra, Gra ča-
nič ke i Ivan Be go ve, gde je ra ni je bio sta ri tur ski han. Tu je knez Mi ha i lo 1841. sa gra dio ho tel, u 
či jem se pri ze mlju na la zi la ka fa na sa ve li kom sa lom i u njoj su Pan čev ci iz vo di li pred sta ve. Pr va 
pred sta va iz ve de na je 9. ma ja 1847, da bi se u Be o gra du tru pa za dr ža la do 9. mar ta, kao „Te a tar kod 
Je le na“ Ni ko le Đur ko vi ća. 

6 Pr vi za kon o ure đe nju Na rod nog po zo ri šta do neo je Dr žav ni sa vet 15. ok to bra 1868, a pot pi sa lo 
ga je Na me sni štvo 17. ok to bra. On pri vre me no re gu li še sta tus po zo ri šta ko je je pod dr žav nom 
vla šću i in ge ren ci ja ma Mi ni star stva pro sve te. Na kon re for mi i pro me na ovog za ko na 1870, 1871. 
go di ne do net je Za kon, a 1911. Ured ba o po zo ri štu ko ja Na rod no po zo ri šte u Be o gra du uvo di u red 
evrop skih po zo ri šta. Sma tra se da je Za kon iz 1911. naj bo lji za kon o po zo ri štu ko ji po zna je isto ri ja 
srp skog te a tra. 
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Dr ža va je od sa mih po če ta ka, pa sve do da nas, glav ni kon cep tant i kre a tor re-
per to ar skog po zo ri šta, kao do mi nat nog ob li ka po zo ri šnog or ga ni zo va nja. Iako 
tre nut no u Sr bi ji ne po sto ji Za kon o po zo ri štu, ko ji bi re gu li sao ka te go ri za ci ju i 
ma kro or ga ni za ci o nu mre žu po zo ri šta, po zo ri šne in sti tu ci je pre ma pro duk ci o-
nom mo de lu mo že mo da kla si fi  ku je mo na:

na ci o nal na po zo ri šta (SNP, Na rod no po zo ri šte u Be o gra du);• 
re gi o nal na (Po zo ri šte Ti moč ke kra ji ne „Zo ran Rad mi lo vić“, Za je čar; Kru-• 
še vač ko po zo ri šte, Na rod no po zo ri šte Niš; Na rod no po zo ri šte Pi rot);
grad ska po zo ri šta (Po zo ri šte „Do bri ca Mi lu ti no vić“, Srem ska Mi tro vi ca; • 
Na rod no po zo ri šte Nep sin haz Su bo ti ca, Na rod no po zo ri šte „Lju bi ša Jo va-
no vić“, Ša bac; Na rod no po zo ri šte Uži ce; Po zo ri šte „Bo ra Stan ko vić“, Vra-
nje; Na rod no po zo ri šte Le sko vac; Na rod no po zo ri šte „Ste ri ja“, Vr šac; Na-
rod no po zo ri šte „To ša Jo va no vić“, Zre nja nin; Na rod no po zo ri šte Ki kin da; 
Te a tar „Jo a kim Vu jić“ Kra gu je vac; No vo sad sko po zo ri šte „Uj vi de ki Szin-
haz“, JDP, BDP, Ate lje 212, Po zo ri šte na Te ra zi ja ma). 

2. Srp sko na rod no po zo ri šte i Na rod no po zo ri šte u Be o gra du 

Srp sko na rod no po zo ri šte u No vom Sa du osno va no je 1861. go di ne, kao pu tu-
ju će, „am bu lat no“ po zo ri šte sa ide jom da uka že na „de lo tvor nost“, su štin sku 
va žnost na ci o nal ne kul tu re na ro da, ko ji se još na la zio pod „kon tro lom“ austro-
u gar ske po li ti ke. Ovo po zo ri šte ima lo je mi si ju da afi r mi še i pred sta vi, za ono 
vre me, sa vre me na shva ta nja o po zo ri štu na srp skom je zi ku, ali i da pod sti če 
ot por pro tiv de na ci o na li za tor ske po li ti ke beč ke i pe štan ske re ak ci je i da ši ri 
de mo krat ske i „slo bo dar ske“ ide je. Jo van Đor đe vić7 je, kao glav ni tvo rac umet-
nič ke funk ci je ovog po zo ri šta (nje gov uprav nik, re di telj i dra ma turg), po la ze ći 
od či nje ni ce da pro fe si o nal no po zo ri šte mo ra da ima do bru upra vu, ko ja bi tre-
ba lo da, uz ade kvat na nov ča na sred stva, for mi ra do bar re per to ar i po zo ri šno 
„dru štvo“ (To mandl, 1953: 142), us peo da, u ne do stat ku zgra de,8 kon sti tu i še 
po zo ri šte, sa stal nim an sam blom, sek tor skom, tra di ci o nal nom or ga ni za ci o-
nom struk tu rom, „me snim“ po zo ri šnim od bo ri ma, či ja je ulo ga bi la da or ga-
ni zu ju go sto va nja tog te a tra. Osni va nje SNP-a uti ca će na raz voj ce lo kup nog 

7 Ak ci ju za osni va nje Srp skog na rod nog po zo ri šta Jo van Đor đe vić po kre će se ri jom čla na ka u Srp-
skom dnev ni ku.

8 Pred sta ve su u pr vim go di na ma ra da da va ne u are ni „Kod ze le nog ven ca“, dok je 1867. go di ne 
po sto jao pred log i plan da se zgra da SNP-a iz gra di is pred Ka to lič ke cr kve u No vom Sa du, što je 
od bi je no jer su se Nem ci po bu ni li pro tiv ide je da se po zo ri šte na la zi na ta kvom me stu. Po što je po-
zo ri šte „Dun đer ski“ iz go re lo, SNP se se li u ta da šnji Me mo ri jal ni dom kra lja Alek san dra, ka sni je 
Dom kul tu re, da na šnje „Po zo ri šte mla dih“. Go di ne 1981. po zo ri šte do bi ja be lo, mer mer no zda nje 
u cen tru No vog Sa da. 
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do ma ćeg po zo ri šnog si ste ma, u re per to ar skom i pro duk ci o nom smi slu, sto ga 
sma tra mo re le vat nim da pri ču o na me ni SNP za poč ne mo sa isto rij skog gle di-
šta. Kao na ci o nal no po zo ri šte SNP tre ba da pro mo vi še iz vo đe nje de la na ci o-
nal ne dra ma tur gi je. 

„Naj mar kat ni ju gru pu me đu de li ma do ma ćih pi sa ca9 i po bro ju pre mi je-
ra i po bro ju iz vo đe nja, či ne dra me s mo ti vi ma iz na še na ci o nal ne isto-
ri je. One su, bez ob zi ra na vre me na stan ka, kao re per to ar ski po tez bi le 
po sred na re ak ci ja na po li tič ki, dru štve ni i na ci o nal ni po lo žaj u ko me je 
ži veo deo srp skog na ro da u okvi ru austrij ske mo nar hi je“ (Mar ja no vić, 
1974: 251). 

Na mo ti ve za for mi ra nje ova kvog re per to a ra uti ca la je kon zer va tiv na i tra di ci-
o nal na isto rij ska svest srp skog na ci o na. U to vre me bi lo je mno go va žni je šta se 
iz go va ra sa sce ne ne go ka ko će pred sta va ko mu ni ci ra ti na estet skom i stil skom 
pla nu. 

Sli čan kon cept sle di lo je i Na rod no po zo ri šte u Be o gra du. Po uzo ru na evrop sko 
po zo ri šte, pre sve ga na beč ki „Burg te a tar“ (1776), osno va na su i or ga ni zo va na 
na ci o nal na po zo ri šta na biv šim ju go slo ven skim pro sto ri ma (Bi lja nov ski-Čo lić, 
2005: 51). Ta ko je i po zo ri šte u Be o gra du, pre ma svom na či nu na stan ka, pre ma 
uzo ri ma i mo de li ma na ko je se osla nja lo, ti pič no dvor sko i na ci o nal no po zo ri-
šte, na rav no sa od re đe nim spe ci fi č no sti ma ko je su bi le plod iz grad nje do ma ćeg 
dr žav nog i kul tur nog si ste ma. Pri li kom isto rij ski pre sud nog go sto va nja an sam-
bla Srp skog na rod nog po zo ri šta (1867) u go sti o ni ci „Kod srp ske kru ne“, a za tim 
u ma loj dvo ra ni „En gle ske kra lji ce“, knez Mi ha i lo je obe ćao srp skoj pre sto ni ci 
po zo ri šte – Na rod no po zo ri šte10. Na kon to ga knez Mi ha i lo ini ci ra is cr ta va nje 
pla na za zgra du i do bi ja oba ve šte nje Mi ni star stva gra đe vi nar stva da zgra da ne 
mo že da bu de po dig nu ta na Ze le nom ven cu. U sa gla sno sti sa Dr žav nim sa ve-
tom do ne se na je od lu ka da se po zo ri šte po dig ne na „pra vi telj stve nom pla cu kod 
Stam bol ka pi je“ (Ri stić, 2005: 63). Od ta da Na rod no po zo ri šte se raz vi lo i for-
mi ra lo kao na ci o nal no po zo ri šte sa tri an sam bla (dra mom, ope rom i ba le tom), 
ko ja ra de u jed noj zgra di, za dr ža va ju ći tra di ci o nal nu sek tor sku or ga ni za ci ju, sa 
mo guć no šću re a li za ci je ad hoc pro je ka ta. Oba na ci o nal na po zo ri šta sle de kon-
cept pri ka zi va nja naj zna čaj ni jih de la do ma će sa vre me ne dra ma tur gi je (Vi da 
Og nje no vić, Mi le na Mar ko vić, Ma ja Pe le vić) i adap ta ci je – sa vre me nog či ta nja 

9 To su de la Jo va na Ste ri je Po po vi ća Vla di slav, kralj Bu gar ski, Aj du ci, San Kra lje vi ća Mar ka, Smrt 
Sre fa na De čan skog, Sve ti slav i Mi le va i Mi loš Obi lić, za tim Zi da nje Ra va ni ce Ata na si ja Ni ko li ća, 
Vla di mir i Ko sa ra La za ra La za re vi ća, Her ceg Vla di slav Jo va na Su bo ti ća... 

10 Na rod no po zo ri šte po če lo je sa ra dom 10. no vem bra 1868. u Su ši će voj ku ći, dok je no vo zda nje 
kod Stam bol ka pi je otvo re no 30. ok to bra 1869. go di ne.
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kla si ka (Go spo đa mi ni star ka Bra ni sla va Nu ši ća, u re ži ji Ja go ša Mar ko vi ća, Kir 
Ja nja Ste ri je Po po vi ća, u re ži ji Ego na Sa vi na, Ko šta na Bo ri sa va Stan ko vi ća, u 
re ži ji Ra hi ma Bur ha ma, Ha sa na gi ni ca Lju bo mi ra Si mo vi ća, u re ži ji Ja go ša Mar-
ko vi ća, Go go lje va Že nid ba, u re ži ji Sla ven ka Sa le to vi ća). Mi si ja Na rod nog po zo-
ri šta utvr đe na je i in ter nim ak tom – Sta tu tom po zo ri šta ko ji kul tur nu funk ci ju 
ovog po zo ri šta de fi  ni še or ga ni zo va njem i ostva ri va njem ci lje va od traj nog zna-
ča ja za kul tu ru, dok umet nič ka de lat nost po či va na na če lu slo bo de umet nič kog 
stva ra la štva. Kon cept i sta tus ova dva na ci o nal na po zo ri šta dr ža va „po tvr đu je“ 
i Za ko nom o de lat no sti od op šteg in te re sa u obla sti kul tu re, ko jim se utvr đu je 
op šti in te res u obla sti kul tu re – Na rod no po zo ri šte i SNP su in sti tu ci je pod za-
šti tom dr ža ve. 

3. Re gi o nal na po zo ri šta 

Re gi o nal na po zo ri šta na na šoj te ri to ri ji po či nju da se raz vi ja ju u vre me kon sti-
tu i sa nja Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, a od 1929. go di ne, Kra lje vi ne Ju-
go sla vi je, ka da se osni va ju ob la sna i ba no vin ska po zo ri šta. Na kon oslo ba đa nja u 
no voj dr ža vi FNRJ ši ri se mre ža okru žnih po zo ri šta, ko ja mo že mo da de fi  ni še-
mo kao re gi o nal na. Od ta da po zo ri šni si stem pro la zi broj ne pro me ne i pro ble me 
ko ji su uslo vi li ne do sled no i ne plan sko raz vi ja nje do ma ćih po zo ri šnih pro duk-
ci o nih mo de la. Za kon ski pro pi si iz 1956. go di ne, omo gu ći li su, s jed ne stra ne, 
sa mo stal ni ji rad po zo ri šnih in sti tu ci ja i pre ne li in ge ren ci je, sa cen tra mo ći – Re-
pu bli ke, na grad ski – op štin ski ni vo. Iako su ovi po ka za te lji uki nu li eta ti stič ko 
ru ko vo đe nje Mi ni star stva pro sve te, oni su po zo ri šta po sta vi li u vr lo ne po vo ljan 
ma te ri jal ni po lo žaj ko ji se od ra ža va na mre žu po zo ri šta (ko ja je sma nje na), loš 
po lo žaj umet ni ka (Ri stić, 2005: 125). To kom se zo ne 1955/56. za tvo re na su po zo-
ri šta u Pan če vu, Sme de re vu, Kra lje vu, Čač ku, Va lje vu, Sve to za re vu, Pro ku plju, 
Ko sov skoj Mi tro vi ci, Pi ro tu, Vra nju i Srem skoj Mi tro vi ci. Ak ci ja uki da nja po-
zo ri šta od vi ja la se br zo ob u hva tiv ši ce lu Sr bi ju. Na kon tog pe ri o da ne mo že mo 
da go vo ri mo o zva nič no utvr đe nom mo de lu re gi o nal nog po zo ri šta (iz u ze tak je 
po zo ri šte Ti moč ke kra ji ne „Zo ran Rad mi lo vić“ u Za je ča ru), jer ne po sto ji si-
stem sko ure đe nje kul tur nih in sti tu ci ja, pa ni po zo ri šta. Sto ga, za po tre be ovog 
ra da, u re gi o nal na po zo ri šta ubra ja mo Na rod no po zo ri šte Niš11, Kru še vač ko 

11 Glo bal na pe ri o di za ci ja po zo ri šnog pro ce sa u Ni šu po ka zu je po sto ja nje tri raz li či te eta pe: od 11. 
mar ta 1887. do 20. ok to bra 1921. po sto ja lo je ni ško Po zo ri šte „Sin đe lić“; 1921–1944. osno va no 
je Ni ško – grad sko po vla šće no po zo ri šte; 14. ok to bra 1944. osno va no je Na rod no po zo ri šte Niš. 
Ban ska upra va je kra jem de cem bra 1936. tra ži la ak tom od Grad skog po gla var stva u Ni šu da od-
re di i odo bri ze mlji šte za po di za nje zgra de. Na sed ni ci od 23. 12. 1936. Po gla var stvo je ustu pi lo 
bes plat no ze mlji šte na Sin đe li će vom tr gu. Već 1. ja nu a ra 1939. zva nič no je otvo re na i osve će na 
zgra da. 
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po zo ri šte12, Na rod no po zo ri šte Pi rot13 i po zo ri šte Ti moč ke kra ji ne „Zo ran Rad-
mi lo vić“ u Za je ča ru14. 

Pod re gi o nal nim po zo ri šti ma da nas pod ra zu me va će mo one ku će ko je su u po-
je di nim fa za ma raz vo ja, ali i na stan ku is pu nja va le kon cept „ob la snih“ po zo ri-
šta, a ko ja i da nas broj nim go sto va nji ma i sa vre me nim pri stu pom po zo ri šnoj 
or ga ni za ci ji omo gu ća va ju „de mo kra ti za ci ju“ kul tu re. De cen tra li za ci ja kul tu re, 
pro mo ci ja po zo ri šne umet no sti iz van me tro po le, gra da – „cen tra“, ne po sre dan 
od nos s pu bli kom, afi r ma ci ja mo de la pu tu ju ćeg po zo ri šta, mo guć nost bo lje za-
ra de, pri ba vlja nje do dat nih iz vo ra fi  nan si ra nja, ci lje vi su re gi o nal nih po zo ri-
šta. Spe ci fi č nost ovih po zo ri šta je da pri ka zu ju pred sta ve u sko ro svim me sti ma 
gde po sto ji bar mi ni mal ni scen sko-teh nič ki uslo vi. Ta ko je Kru še vač ko po zo-
ri šte igra lo pred sta ve u Vr njač koj Ba nji, Alek san drov cu, Var va ri nu i dru gim 
me sti ma Kru še vač kog okru ga, Ni ško po zo ri šte je po kri va lo mo rav ski deo, dok 
za je čar sko po zo ri šte go stu je u Bo ru, Knja žev cu, Kla do vu, Maj dan pe ku, Ne go-
ti nu, So ko ba nji (Kru še vač ko po zo ri šte, 1996: 25). Po znat je pri mer ko pro duk ci je 
Zlat no ru no, Bo ri sla va Pe ki ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ne boj še Bra di ća, BDP-a 
iz Be o gra da i Kru še vač kog po zo ri šta, ko ja je kra jem pro šlog i po čet kom no vog 
ve ka ima la za cilj po li tič ku i kul tur nu de cen tra li zi ju. Zbog ma te ri jal nih pro-
ble ma, ne do sled no sti u fi  nan si ra nju op šti na u ko ji ma go stu ju, re gi o nal na po-
zo ri šta su če sto me nja la sta tus i pre la zi la u grad ska po zo ri šta. Po čet kom 1991. 
go di ne, mno go hva lje ni, ali ne funk ci o nal ni mo del re gi o nal no sti de fi  ni tiv no je 
ko la bi rao. Po zo ri šte je po no vo po sta lo za je čar sko. Kr šte no je ime nom Zo ra na 
Rad mi lo vi ća, po zo ri šnog ma đi o ni ča ra, ko ji je ro đen u Za je ča ru. Ti me je ko nač-
no pre ki nu to pet na e sto go di šnje na te za nje sa op šti nom u Ti moč koj kra ji ni oko 
obez be đi va nja sred sta va (Po zo ri šte upr kos sve mu, 2008: 75). Od lu kom grad ske 
skup šti ne, po zo ri šte je uga še no u ju lu ove go di ne, zbog lo šeg fi  nan sij skog sta nja, 
ko je je tu ku ću pra ti lo od osni va nja, da bi ubr zo po tom bi lo osno va no Po zo ri-
šte Ti moč ke kra ji ne „Zo ran Rad mi lo vić“. Re gi o nal no po zo ri šte je sva ka ko neo-
p ho dan mo del na ma kro or ga ni za ci o nom pla nu, jer omo gu ća va da re di te lji iz 

12 Okru žno na rod no po zo ri šte u Kru šev cu osno va no je Od lu kom Mi ni star stva pro sve te Na rod ne 
Re pu bli ke Sr bi je. Pr va pre mi je ra Okru žnog na rod nog po zo ri šta – Ro di telj ski dom Va len ti na Ka-
ta je va, u re ži ji Mi o dra ga Na u par ca – iz ve de na je 1. ma ja 1946. go di ne, u adap ti ra noj zgra di biv še 
ka fa ne „Ka si na“. 

13 Po zo ri šni ži vot u Pi ro tu po či nje još 1889. go di ne, ka da se ugled ni Pi ro ća nac Vo jin Ćir ko vić obra-
tio mi ni stru pro sve te i cr kve nih de la sa mol bom da im se iz Kra ljev sko-srp skog te a tra po zaj mi 
ko mad Boj na Ko so vu Jo va na Su bo ti ća. Okru žna kul tur no-pro svet na eki pa za Pi rot i oko li nu 13. 
sep tem bra 1944. po kre će ini ci ja ti vu za for mi ra nje po zo ri šta. Ona će pre ra sti u di le tant sku ama-
ter sku gru pu. Kra jem 1944. go di ne re no vi ra na je zgra da „Esna fa“, a 1945. odr ža na je pre mi je ra 
Po koj ni ka Bra ni sla va Nu ši ća. 

14 Na sed ni ci Okru žnog na rod nog od bo ra ok to bra 1946. go di ne do ne ta je od lu ka da se osnu je Okru-
žno na rod no po zo ri šte sa se di štem u Za je ča ru. 
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gra do va – cen tra pro fe si o nal nu ka ri je ru za poč nu u po zo ri šti ma u re gi o nu (Jug 
Ra di vo je vić, Mi loš Ja go dić...), dok je re per to ar ska po li ti ka ovih po zo ri šta, po-
red pri ka zi va nja naj zna čaj ni jih srp skih sa vre me nih i kla sič nih ko ma da (Sa bir ni 
cen tar Du ša na Ko va če vi ća, Oda bra ni i uni šte ni – Ivan Jo va no vić, De jan Pet ko-
vić, Mar jan To do ro vić, Pu to va nje sa sve tim Sa vom Ol gi ce Ne sto ro vić, Ka men za 
pod gla vu Mi li ce Nov ko vić, Že nid ba i udad ba Jo va na Ste ri je Po po vi ća), usme re-
na na iz vo đe nje ko ma da pi sa ca iz ze ma lja bli skih od re đe noj obla sti (sa vre me na 
bu gar ska i ru mun ska dra ma igra se na sce ni po zo ri ša u Za je ča ru). Re per to ar ska 
po li ti ka ovih po zo ri šta čvr sto je po ve za na sa auto ri ma ko ji vo de po re klo iz lo-
kal ne sre di ne (re di telj Vla di mir La zić ko ji je ro dom iz Za je ča ra naj vi še re ži ra u 
tom po zo ri štu), kao i kul tur nim na sle đem re gi o na. 

4. Grad ska po zo ri šta

Do mi nat ni pro duk ci o ni mo del do ma ćeg po zo ri šta či ni ši ro ko ras pro stra nje na 
mre ža grad skih po zo ri šta. Grad ska po zo ri šta mo že mo da de fi  ni še mo kao stal-
na, re per to ar ska po zo ri šta, ko ja osni va ju grad ili op šti na i, fi  nan si ra njem i po-
sta vlje njem uprav nič kog ka dra, uti ču na kon cept i na me nu tih po zo ri šta. Me đu-
tim, grad ska po zo ri šta funk ci o ni šu ta ko đe u uslo vi ma dis kon ti nu i te ta do ma ćeg 
po zo ri šnog si ste ma, ko ji se ko le ba iz me đu dr žav nog i tr ži šnog.15 

Pre ma na ve de nim or ga ni za ci o nim „prin ci pi ma“ funk ci o ni šu sko ro sva grad-
ska po zo ri šta u ze mlji: Po zo ri šte „Do bri ca Mi lu ti no vić“ u Srem skoj Mi tro vi ci, 
Na rod no po zo ri šte „Nep sin haz“ u Su bo ti ci, Na rod no po zo ri šte „Lju bi ša Jo va-
no vić“ u Šap cu, Na rod no po zo ri šte u Uži cu, Po zo ri šte „Bo ra Stan ko vić“ u Vra-
nju, Na rod no po zo ri šte „Ste ri ja“ u Vr šcu, Na rod no po zo ri šte „To ša Jo va no vić“ 
u Zre nja ni nu, Na rod no po zo ri šte u Ki kin di, Som bo ru, Le skov cu, „Knja žev sko-
-serb ski te a tar“ u Kra gu je va cu, kao i be o grad ska po zo ri ša, BDP, JDP, Ate lje 212 
i Po zo ri šte na Te ra zi ja ma. Iako po zo ri šna or ga ni za ci ja sva ka ko uti če na re per-
to ar ske ka rak ter sti ke, ne ke glo bal ne ka rak te ri sti ke po zo ri šnog si ste ma u Sr bi ji 
ni su uslo vi le ujed na če nost idej nog kon cep ta ovih po zo ri šta. Ta ko su po je di ne 
po zo ri šne ku će („Nep sin haz“ u Su bo ti ci sa dra mom na ma đar skom i srp skom 
je zi ku, po zo ri šte u Som bo ru, „Knja žev sko-serb ski te a tar“ u Kra gu jev cu, Na-
rod no po zo ri šte „To ša Jo va no vić“ u Šap cu)16 svoj kon cept za sno va le na ko re ni-

15 To po tvr đu je i no vi pred log Za ko na o kul tu ri ko ji po ku ša va da de fi  ni še stal ne, re per to ar ske kul-
tur ne in sti tu ci je i na či ne de lo va nja umet ni ka na umet nič kom tr ži štu. 

16 Kao po če tak pro fe si o nal nog po zo ri šta u Su bo ti ci ozna ča va se 1853. go di na. No va zgra da po dig-
nu ta je za go di nu da na, ali na ko rint ske stu bo ve ni je do speo na ziv po zo ri šte, već Ho tel Pe šta, jer 
su grad ski oci mi sli li da je to is pla ti vi je. Po la ve ka ka sni je, 1904. go di ne, ka da je zgra da ob no vlje-
na sta vljen je nat pis Grad sko po zo ri šte. Pr va pred sta va u zgra di Po zo ri šta u Som bo ru odr ža na 
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ma srp ske po zo ri šne tra di ci je i slav nih po če ta ka po zo ri šta ko ja su pred sta vlja la 
„du hov ni“ za ma jac do ma će po zo ri šne umet no sti. Ne gu ju ći sa vre me ni po zo ri-
šni iz raz (Lju bi ša Ri stić osam de se tih go di na u su bo tič kom po zo ri štu, za jed no sa 
Na dom Ko ko to vić, oku plja ve li ki broj umet ni ka iz biv še Ju go sla vi je, stva ra ju ći 
avan gard ni po zo ri šni iz raz, iz van na tu ra li zma), an ga žu ju ći naj zna čaj ni je re di-
te lje (u Som bo ru su re ži ra li naj i stak nu ti ji re di te lji svo je ge ne ra ci je: Ma ta Mi lo še-
vić, Mar ko Fo tez, Jo van Put nik, Sla vo ljub Ste fa no vić Ra va si, Lju bo mir Dra škić, 
De jan Mi jač, Pa o lo Ma đe li, Vi da Og nje no vić, Di mi tri je Jo va no vić, Ste vo Ži gon, 
Lju bo slav Ma je ra, Gor čin Sto ja no vić, Egon Sa vin, Lju bi ša Ri stić), ova po zo ri šta 
su se za la ga la za ne spe ci fi č ne i ne stan dard ne pro ce se ra da (re di telj ski po stu pak 
Ja go ša Mar ko vi ća) na re a li za ci ji po zo ri šnih pred sta va. Pe tar Volk u mo no gra fi  ji 
Sto pe de set go di na po zo ri šnog ži vo ta u Šap cu (1840–1990) is ti če da su na ša po zo-
ri šta mo ra la da pro la ze kroz mno go broj ne zah te ve „tre nut ka“, „dnev ne po li ti ke“ 
ko ja im je po sta vlja la broj ne kon tra dik tor ne zah te ve. Po zo ri šte je „tre ba lo da se 
iz gra đu je kao ’pro svet no-pro pa gad na’ in sti tu ci ja“, da bu de pri sut no jed na ko u 
se li ma, kao i u me sti ma i gra do vi ma s iz ra že ni jom po zo ri šnom tra di ci jom, da 
po dr ža va „pri god ni ukus i da se bo ri za sop stve ni umet nič ki iden ti tet“ (Volk, 
1990: 113). Dok su po je di ne sce ne, sa vre me nost u iz ra zu gra di la na već po sta-
vlje noj tra di ci ji, be o grad ska po zo ri šta su svoj kon cept me nja la i pri la go đa va-
la du hu vr me na. Ta ko je JDP, for mi ra no na sa ve znom ni vou Ured bom Vla de 
FNRJ (1947) ko ju je na pred log ko mi te ta za kul tu ru pot pi sao Jo sip Broz Ti to, pe-
de se tih go di na po sta lo grad sko po zo ri šte, za dr ža va ju ći ide ju re pre zen ta tiv no sti 
u oda bi ru re per to a ra (Mo li jer, Ma rin Dr žić, Šek spir, Kor nej, Slo bo dan Šnaj der, 
Lju bo mir Si mo vić) re di te lja (De jan Mi jač, Slo bo dan Un kov ski, Egon Sa vin) i 
glu ma ca (Lju ba Ta dić, Pe tar Kralj, Mir ja na Ka ra no vić, Dra gan Mi ća no vić...). 
Po zo ri šte Ate lje 212 (1956) osno va no je kao avan gard no po zo ri šte, ko je je pri ka-
zi va lo pred sta ve u adap ti ra nom pro sto ru zgra de „Bor be“, bez stal nog an sam bla, 
ali sa ja snom uzroč no- po sle dič nom ve zom, u re per to ar skom i pred sta vljač kom 
smi slu sa Bi te fom, dok je Te ra zij ska sce na, ko ja se u pr vih dva de se tak go di na 
(Hu mo ri stič ko po zo ri šte, Be o grad ska ko me di ja, Sa vre me no po zo ri šte i, naj-
zad, Po zo ri šte na Te ra zi ja ma) 17 „pro fi  li sa la kao je di ni an sambl u ze mlji ko ji se 
kon ti nu i ra no ba vi mu zič ko-scen skim ob li ci ma ti pa ope re te, mju zi kla, mu zič ke 
ko me di je, re vi je“ (Ra pa jić, 2006: 132). Me đu tim, iako ne gu je raz li či te žan ro ve 
mu zič kog po zo ri šta, Po zo ri šte na Te ra zi ja ma je svoj kon cept me nja lo, od iz vo-

je 25. no vem bra 1882. go di ne. Knja žev sko-serb ski te a tar, kao dvor sko po zo ri šte, či ji je di rek tor 
bio Jo a kim Vu jić, otvo re no je 1935. u Kra gu jev cu. Te a tar je sme šten u adap ti ra ne pro sto ri je ti-
po gra fi  je i imao je bi nu, lo že i par ter. Pro fe si o nal no po zo ri šte u Šap cu po či nje da de lu je još 1840. 
go di ne. Iz me đu dva svet ska ra ta, na ini ci ja ti vu in že nje ra Tu ca ko vi ća, u to ku le ta 1921, uz po moć 
Alek san dra Ba ji ća, vla sni ka ho te la „Pa riz“ , po dig nu ta je po zo ri šna zgra da ko ja je po sle Be o gra da, 
va ži la za naj lep šu u ze mlji. 

17 Hu mo ri stič ko po zo ri šte otvo re no je 1. mar ta 1951. pred sta vom Dr Bra ni sla va Nu ši ća, u re ži ji Jo-
va na Ge ca. 
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đe nja pred sta va (spek ta kla) sa pre te žno tra di ci o nal nim, ru ral nim te ma ma, pre-
ko pr vog rok-mju zi kla (So li ter Ve sne Jan ko vić i Sa nje Ili ća, 1980), do po zo ri šta 
bro dvej skog ti pa (A cho rus Li ne, Ka ba re, Či ka go). Ne do volj na re per to ar ska pro-
fi  li sa nost, ne do sta tak mi si je i kon tek sta u ko jem će se od re đe no de lo iz vo di ti ne-
ki su od osnov nih pro ble ma grad skih i re gi o nal nih po zo ri šta. Na ci o nal na po zo-
ri šta se osla nja ju na iz vo đe nje kla sič ne na ci o nal ne i svet ske dra me, „uspa va na“ 
u bi ro krat ski si stem, dok se na pri me ru grad skih i re gi o nal nih po zo ri šta mo že 
vi de ti du a li zam po zo ri šta u Sr bi ji, du a li zam iz me đu tr ži šnog i in si tu ci o nal nog 
po zo ri šta. Mo žda će pred na crt za ko na ko ji će se usko ro na ći u skup štin skoj pro-
ce du ri do ne ti no vu du go roč nu stra te gi ju za na še po zo ri šte. 
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AR CHI TEC TU RE OF STA GE VE NU ES IN THE RE PU BLIC OF SER BIA – 

THE IR PUR PO SE, PRO GRAM STRUC TU RE AND CUL TU RAL FUN CTION 

Sum mary

Th e a tre has been an ti ci pa ting so cial phe no me na for a long ti me – po li tics, tur-
moil and cri ses of the gi ven sur ro un ding, re gar dless of the ti me of its ori gin or 
the pre sent mo ment of its ac tion. Our do me stic the a tre ha ve fol lo wed the sa me 
path. It de ve lo ped from red – school the a tre and school the a tre, thro ugh ama te-
ur adult the a tre and tra ve ling tro u pes, to na ti o nal and city the a tre. Right from 
the early be gin nings of the pro fes si o nal the a tre and the fo un ding of the fi rst 
na ti o nal the a tre – the Ser bian Na ti o nal Th e a tre in No vi Sad, the Go vern ment 
was the one de ci ding upon its con cept and re per to i re. Th e the a tre in Ser bia is 
pre sently suff  e ring a cer tain di scon ti nu ity of de ve lop ment, due to the lack of a 
the a ter law de fi  ning diff  e ren ces bet we en the a tre ca te go ri es. Wit hin the ran ge 
of mac ro or ga ni za tion we re cog ni ze the fol lo wing types: na ti o nal, re gi o nal and 
city the a tres. Th e con cept of na ti o nal the a tre is ru led by its task to pro mo te 
do me stic dra ma and pre ser ve na ti o nal cul tu re and lan gu a ge, whi le the aim of 
re gi o nal the a tre is to bring de cen tra li za tion and de moc racy in to cul tu re. Th e 
for mer is the le ast re pre sen ted type of the a tre in Ser bia, be ca u se the ter ri tory is 
not di vi ded in to re gi ons, tho ugh it re qu i res less fi  nan cial sup port and en ric hes 
re per to i re di ver sity. Th e wi dely spread net of city the a tres is the do mi nant pro-
duc tion type in Ser bia. Th o se can be de fi  ned as per ma nent, re per to i re the a tres, 
fo un ded by eit her the city or the mu ni ci pa lity. Th ey ha ve wi de re per to i re, from 
clas sic plays, thro ugh the affi   r ma tion of do me stic con tem po rary dra ma and 
che ris hing mu si cals, to Euro pean con tem po rary dra ma. Con se qu ently, so me 
of the city the a tre cha rac te ri stics are in suffi    ci ently pro fi  led re per to i re and hu ge 
or ga ni za tion ap pa ra tus. 
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ori gi nal ni na uč ni rad

ŽI VOT I SMRT POR NO BANDE 

KAO NARATIVI ZA CI JA PO TRA GE 

ZA POR NO(DIS)TO PI JOM

Ve sna Pe rić1

Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du
Fa kul tet dram skih umet no sti, Be o grad 

Ap strakt: 
U ra du se ba vim te ma ti za ci jom por no gra fi  je u igra nom fi l mu Ži vot i smrt por-
no ban de Mla de na Đor đe vi ća kao me ta fo re de ka den ci je i bez na đa, i post mi lo-
še vi ćev skog dru štva, i Bal ka na i ci vi li za ci je uop šte. Po zi ci o ni ram ga kao road 
mo vie me lo dra mu, i pro na la zim uti ca je ključ nih auto ra cr nog ta la sa (Pa vlo-
vić, Žil nik, Ma ka ve jev) na Đor đe vi će vu este ti ku, kao i omaž Dž. Vo ter su, E. 
Vor ho lu i P. Mo ri si ju. Ko nač no, od re đu jem to pos por no di sto pi je kao dru štva 
ko je se sim bo lič ki ko ri sti por no graf skim prak sa ma (sa di zam, ne kro fi  li ja...) u 
gu še nju ljud ske slo bo de. 

Ključ ne re či: 
por no gra fi  ja, ero ti zam, ju go slo ven ski cr ni ta las, road mo vie, uto pi ja/dis to pi ja, 
trash, camp, snuff , ho ror, per ver zi ja.

Uvod

Te o re ti ča ri fi l ma ni su se ustru ča va li da sa mu pri ro du fi l ma i fi lm skog me di-
ja do ve du u ve zu sa erot skim ili por no graf skim – još je An dre Ba zen, re ci mo, 
po re de ći psi ho lo gi ju fi lm skog gle da o ca sa sta njem spa va ča ko ji sni va, is ti cao 
erot sku pri ro du sno va uop šte (Ba zen, 1967), dok Sten li Ka vel tvr di: „on to lo-
ški uslo vi fi l ma ot kri va ju ga kao ima nent no por no graf skog“ (Ca vell, 1979a: 45). 
De ve de se tih go di na pro šlog ve ka u ame rič koj fi lm skoj kri ti ci i te o ri ji u okri lju 
stu di ja fi l ma i me di ja ge ne ri šu se i tzv. stu di je por no gra fi  je (engl. porn stu di es2), 
u okvi ru ko jih por no gra fi  ja po či nje da se aka dem ski raz ma tra.

1 e-mo ti on @e u net.rs 
2 Ova ko gla si i na slov hre sto ma ti je tek sto va ko ju je pri re di la za si gur no naj u ti caj ni ja ak tu el na te o re-

ti čar ka ove obla sti, Lin da Vi li jams (Lin da Wil li ams).
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Ide ja ovog ra da je do no še nje te o rij skog okvi ra u tu ma če nju du go me tra žnog 
igra nog fi l ma Ži vot i smrt por no ban de Mla de na Đor đe vi ća, u ko jem ću se re-
fe ri sa ti na an glo sak son ske auto re tek sto va iz obla sti stu di ja por no gra fi  je, kao 
što je Lin da Vi li jams, kao i na auto re i knji žev ne te o re ti ča re ko ji su se ba vi li 
por no graf skim u knji žev no sti, po put Su zan Son tag ili Ro la na Bar ta. Po ku ša ću 
da us po sta vim ve ze iz me đu ovog fi lm skog tek sta i pa ra dig mat skih fi lm skih tek-
sto va ko ji su na auto ra oči gled no uti ca li, kao što su sa vre me ni O mon stru mi ma 
i lju di ma i Kar go 200 Alek se ja Ba la ba no va, po tom sa jed ne stra ne trash i camp 
este ti ka Džo na Vo ter sa (Mon do Tras ho; Pink fl a min go si), Po la Mo ri si ja (Me so; 
Trash, Vre li na) i En di ja Vor ho la (Blow Job, Blue Mo vie ), za tim tzv. sle šer (engl. 
slas her – kla nje) ho ro ri kao što je Tek sa ški ma sa kr mo tor nom te ste rom To u ba 
Hu pe ra i, ko nač no, cr no ta la sni Ra ni ra do vi i Mar ble Ass Že li mi ra Žil ni ka, Kad 
bu dem mr tav i beo Ži vo ji na Pa vlo vi ća, i W. R.: Mi ste ri je or ga ni zma i Swe et Mo vie 
Du ša na Ma ka ve je va. Po ka za ću ka ko se tra ga nje pro ta go ni sta za svo jev rs nom 
por no uto pi jom – por no to pi jom, me stom i ide jom sek su al nih slo bo da, za vr ša va 
u dis to pi ji.

Ži vot i smrt por no ban de je de bi tan ski igra ni fi lm Mla de na Đor đe vi ća, či ji ne ve-
li ki opus za si gur no pred sta vlja pre kret ni cu u sa vre me noj srp skoj ki ne ma to gra-
fi  ji na na čin na ko ji je to za ju go slo ven sku bio cr ni ta las. Ne mo že mo re ći da je na 
de lu na sta ja nje srp skog cr nog ta la sa mla đe ge ne ra ci je na osno vu ne ko li ko du go-
me tra žnih ostva re nja u po sled nih pet go di na3 – do ku men tar ca Ma de in Ser bia 
(M. Đor đe vić, 2005) i igra nih fi l mo va Mi loš Bran ko vić (Ne boj ša Ra do sa vlje vić, 
2008), Ži vot i smrt por no ban de (M. Đor đe vić, 2009) i Srp ski fi lm (Sr đan Spa so-
je vić, 20104) – ali je si gur no da po me nu ta ostva re nja do no se cr no ta la sov ski duh 
i kri tič ke re fl ek si je na tran zi ci o no i post mi lo še vi ćev sko srp sko dru štvo, ali i na 
bal kan ske pri li ke uop šte, i to bez isto rij ske dis tan ce, por tre ti šu ći ovaj mo men-
tum iz u zet no sna žnim, su ge stiv nim pa ra bo la ma o por no(dis)to pi ji. Đor đe vić je 
u svom pret hod nom ostva re nju, du go me tra žnom do ku men tar cu Ma de in Ser-
bia na ra ti vi zo vao por no in du stri ju u Sr bi ji, vo a jer ski ot kri va ju ći pa ra lel ni, skri-
ve ni, an der gra und svet i ži vot ne pri če lju di (čak i brač nih pa ro va) pri nu đe nih 
da se ba ve pro sti tu ci jom i sni ma njem do ma ćih por no fi l mo va da bi pre ži ve li u 
dru štvu ko je ih be sram no, za pra vo por no graf ski, mar gi na li zu je. Uto pi ju za ove 
lju de pred sta vlja, re ci mo, Ma đar ska kao ze mlja sa da le ko raz vi je ni jom i in du-
stri ja li zo va nom erot skom i por no sce nom, ali po ku šaj bek stva u tu uto pi ju ni je 
ni ma lo lak, za pra vo ni je ni mo guć. 

3 U ovaj kor pus bi se sva ka ko mo gao svr sta ti i Od ba čen Mi lo ša Ra di vo je vi ća, no on je apart na fi  gu ra 
u od no su na ovaj ge ne ra cij ski skup.

4 U vre me pi sa nja ovog tek sta (ok to bar 2009), fi lm je u post pro duk ci ji.
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1. Por no road mo vie me lo dra ma – na si lje kao strast i smrt 
kao fi  nal na monta ža 

Pro ta go ni sta Ži vo ta i smr ti por no ban de (u da ljem tek stu – Por no ban da), mla-
di fi lm ski re di telj Mar ko, su o čen s ne mo guć no šću re a li zo va nja pr vog fi l ma, 
na pu šta kon ven ci o nal ni ži vot svo je me di o kri tet ske po ro di ce, oku plja pri ja te lje 
i osni va pr vi por no ka ba re ko ji će pro pu to va ti unu tra šnjo šću Sr bi je. Pri ja te lji 
su biv ša atrak tiv na po zo ri šna glu mi ca i Mar ko va part ner ka Una, brač ni par 
he ro in skih za vi sni ka, dva ho mo sek su al ca, sni ma telj i dvo je por no glu ma ca. 
Da kle, lju di sa so ci jal ne i kul tu ro lo ške mar gi ne. Na svom pu tu ka mi o ne tom, 
ko ji pred sta vlja iko nič ku po sve tu an der gra und blok ba ste ru Pink fl a min go si 
Džo na Vo ter sa (1972), por no ban da se su sre će sa de mo ni ma pa tri jar hal nog 
dru štva. Ono se is po sta vlja uvek kao re pre siv no i li ce mer no, a nje go vo je na-
lič je da le ko mrač ni je od por no graf skih me ta fo ra ko je ovaj ka ba re in sce ni ra. 
Ban da pre ži vlja va ba ti na nje, si lo va nje i pro te ri va nje iz se la u ko jem pri re đu je 
por no ka ba re, broj ni ja za još jed nog čla na, mla dog tran sve sti ta. Mar ko po-
tom ne od bi ja me fi  sto fe lov sku po nu du za još kon tro verz ni jim sa dr ža ji ma – on 
se po no vo vra ća fi l mu, svo joj op se si ji, i sa mi ste ri o znim Nem cem Fran com 
skla pa po god bu o pro duk ci ji zlo gla snih snuff  fi l mo va, fi l mo va sa pri ka zi ma 
istin skih mu če nja, de ge ne ra ci ja ljud skih te la i ubi sta va, ko ji će se pro da va ti 
eks klu ziv noj za pad njač koj kli jen te li. Gra da ci jom sce na sni ma nja snuff  fi l mo-
va, por no ban da ne po sred no is ku ša va krv i smrt, fi  zič ku de struk ci ju – be le že-
ći pred ka me ra ma i uče stvu ju ći u do bro volj nim smr ti ma, smr ti ma za no vac, 
po vrat ni ka sa ra ti šta, biv šeg snaj pe ri ste, po tom lo kal nog, sa mo po vre đi va nju i 
su i ci du sklo nog, mla di ća, kao i pa ter fa mi li a sa po ro di ce či ja su de ca ge net ski 
mu ti ra na i una ka že na na kon NA TO bom bar do va nja, por no ban da pro la zi svoj 
kon tra i ni ci ja cij ski put. Nar ko man ski par će se ipak po vu ći i vra ti ti u Be o grad 
sa por no glu mi com, gej pro ta goni sta će se obe si ti na kon smr ti part ne ra, por no 
glu mac će uto či šte na ći u ma na sti ru, tran sve stit umi re od po sle di ca pre bi ja nja, 
a Mar ko i Una za vr ša va ju svo ju por no odi se ju ri tu al nim pre se ca njem ve na, 
hton skim ven ča njem. 

Ako po ku ša mo da žan rov ski od re di mo ovaj fi m ski tekst, zgod na je se man tič ko-
-sin tak sna ma tri ca Ri ka Alt ma na (Alt man, 2003), po ko joj se man tič ki ele men ti 
pred sta vlja ju gra div ne ele men te žan ra a sin tak sa struk tu ru u ko ju su oni po sta-
vlje ni. Por no ban da uklju ču je se man tič ke ele men te sek sa, ma stur ba ci je, pe ne-
tra ci je, eks kre ci je, na no še nja te le snog bo la, dok je sin tak sno ona za pra vo road 
mo vie me lo dra ma. Iako ko ri sti in stru men ta ri jum ka rak te ri sti čan za ža nr por-
no gra fi  je kao eks pli cit nog ob li ka sek su al ne re pre zen ta ci je (pri zo ri ma zo hi zma, 
sa di zma, vo a je ri zma, fe ti ši zma, he te ro i ho mo sek su al nih od no sa, krup ni plan 
pe ni sa), kao i za ža nr sle še ra (bru tal ni kr va vi pri zo ri te le sne de struk ci je i eg ze-
ku ci je lju di i ži vo ti nja), auto ro va in ten ci ja sva ka ko ni je por no graf ska u užem 
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smi slu.5 Pri zo ri ma sek sa i sek su al nog na si lja Đor đe vić ne že li da pro vo ci ra i 
sti mu li še sek su al ni na gon kod gle da o ca (što je pri mar ni si ne qua non por no fi l-
ma) ni ti to po sti že. Por no ban da ima por no graf ske ele men te ali to sva ka ko ni je 
por no graf ski fi lm u užem smi slu. On ne sa mo da ne po bu đu je sek su al ni na gon 
već na gle da o ca de lu je pu tem šo ka. Za ni mlji vo je na ovom me stu upo re di ti od-
nos Mla de na Đor đe vi ća pre ma svo jim ju na ci ma sa tret ma nom sek su al nih sce na 
i pro ta go ni sta u erot skim tri le ri ma po put Glu va re nja Vi li ja ma Frid ki na (1980) 
– Frid kin za sek su al ne pri zo re u svo jim fi l mo vi ma ka že da su oni 

bo šov ski. Ero tič ni su je di no u smi slu da su za stra šu ju ći i pre te ći po pro ta-
go ni ste a mo gu će i po gle da o ce. Mrač na fan ta zi ja – to je ono što me za ni-
ma (Wil li ams, R., 2004).

Kon tra i ni ci ja cij sko pu to va nje tru pe por no ban di ta pred sta vlja mrač nu fan ta zi ju 
u ko joj ru ži ča ste po sve te bal ti mor skoj whi te trash iko no gra fi  ji Džo na Vo ter sa, te 
pink vi nje te (camp ko sti mi – kr zno, per je, po li e ster; pa sa žna de li rič na se kven ca 
ko lek tiv nog tran sa iza zva nog ha lu ci no ge nim dro ga ma) funk ci o ni šu kao in ter-
me ca ko ja pre mo šću ju sce ne na si lja, sek su al ne per ver zi je i, ko nač no, smr ti kao 
gro tesk ni ša vo vi spa ja nja Ero sa i Ta na to sa. 

Kri ti ča ri i te o re ti ča ri ko ji su se pri mar no ba vi li knji žev nim tek sto vi ma, Su zan 
Son tag i Ro lan Bart, pred sta vlja li su svo je vr sne apo lo ge te onih por no graf skih 
tek sto va ko ji su po nji ho vom mi šlje nju do no si li umet nič ke in ter ven ci je, a to su 
pro zno stva ra la štvo Mar ki za de Sa da i Žor ža Ba ta ja. U ese ju Por no graf ska ima-
gi na ci ja, pi šu ći o Ba ta je voj knji zi Pri ča o oku (Hi sto i re de l’oeil) S. Son tag na vo-
di: „Ba taj je ja sni je od bi lo kog dru gog pi sca ko jeg znam spo znao da ul ti ma tiv na 
te ma por no gra fi  je ni je seks već smrt“ (Son tag, 1982: 45). U tom ese ju, Su zan 
Son tag tvr di da por no graf ska li te ra tu ra, po put Ba ta je ve, ni je tek pu ki niz sek-
su al nih pri zo ra već da po se du je na ra tiv nu struk tu ru, u ko joj je dan uz dru gog 
sto je Eros i Ta na tos. I sa mi ukle ti pro ta go ni sti Por no ban de, čak i u tre nu ci ma 
lju bav no-erot ske idi le Mar ka i Une, de mon stri ra ju Ba ta je ve re či po ko ji ma je 
„oblast ero ti zma u su šti ni oblast si le, oblast na si lja“ (Ba taj, 1972: 13). Skon čav ši 
u ru še vi na ma i bla tu, por no ban di ti nam ka zu ju: „Su šti na ero ti zma je ka lja nje. 
[...] Što je le po ta ve ća, ka lja nje je du blje“ (Ba taj, 1972: 134). Čla no vi por no ban de 
spro vo de ono što je Žorž Ba taj na zi vao fi  lo zo fi  jom tran sgre si je (gre ha, pre stu pa) 
– kao i Ba ta je vi ju na ci, i por no ban di ti naj pre ne raz lu ču ju užas od sla do stra šća, 
ul ti ma tiv ni bol od ne pod no šlji vog za do volj stva, no taj pre stup za njih po sta je 
to li ko ne pod no šljiv da se mo ra ju po vu ći, sva ki na svoj na čin. 

5 Vi de ti Ran ko vić, 1982.
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Isto vre me no po sta vlja ju ći i svo je ju na ke i gle da o ca u kon tekst eks trem nog du-
šev nog i fi  zič kog bo la, a gle da lac taj efe kat bo la in ter na li zu je po i sto ve ću ju ći se 
se pro ta go ni sti ma, an ti he ro ji ma, este ti zu ju ći pat nju i smrt, Mla den Đor đe vić 
iza zi va svo je vr stan estet ski do ži vljaj kod gle da o ca. Estet sko ni je sa mo le po i uz-
vi še no, estet sko je i bru tal no i šo kant no6 – Noel Birš na vo di: „Bol, naj če šće onaj 
du šev ni ali kat ka da i fi  zič ki, mo že da se raz ma tra kao je dan od sa stav nih de lo va 
estet skog do ži vlja ja“ (Birš, 1972: 100).

U tu ma če nju de la Mar ki za de Sa da, Ro lan Bart po zi va na na pu šta nje re a li stič-
kog či ta nja tek sta, do slov nog či ta nja ak ta sek su al ne per ver zi je. Sa dov ski svet je 
za tvo re ni, auto re fe rent ni je zič ki si stem ko ji po se du je svo ju in ter nu gra ma ti ku, 
por no gra ma ti ku. U ri tes de pas sa ge por no ban di ta Đor đe vi će ve tru pe su sti ču 
se tri ključ na mo ti va ko je je Ro lan Bart te mat ski ob ra dio kroz tri hi po sta zi-
sa – Mar ki za de Sa da, Šar la Fu ri je ra i Ig na ci ja Lo jo lu u svom de lu Sad, Fu ri je, 
Lo jo la – to bar tov sko Sve to troj stvo pred sta vlja ju pi sac, stig ma ti zo van kao zli, 
per verz ni sla do stra snik – Mar kiz de Sad, pro no si lac ide je po li tič ke uto pi je – Šarl 
Fu ri je i, ko nač no, je zu it ski sve tac – Ig na cio Lo jo la. Bart tvr di da ih do vo di u 
ve zu sa mo sto ga što de le isti in ten zi tet za gri že no sti za kla si fi  ka ci jom – de Sad 
kla si fi  ku je sek su al ne či no ve, Fu ri je dru štve ne či no ve u jed nom ima gi nar nom, 
uto pij skom dru štvu pot pu ne har mo ni je, a Lo jo la u svo jim Du hov nim ve žba ma 
kla si fi  ku je du hov ne či no ve. Po Bar to vom mi šlje nju, De Sad, Fu ri je i Lo jo la su 
ute me lji va či spe ci fi č nog je zi ka. No, ne mo že mo tek ta ko pre ne breg nu ti tri ključ-
na mo ti va stva ra la štva ovih auto ra i mi sli la ca – sa di zam, re vo lu ci ju i re li gij sko 
po sve će nje a da ih na ne ki na čin ne do ve de mo u ve zu. Ini ci ja cij ski pu te vi por-
no ban di ta opi su ju luk od sa do ma zo hi stič kih per ver zi ja, ide je por no uto pi je do 
osve šći va nja gre ha i po tre be za re li gij skim po sve će njem i po ka ja njem – iko ni ca 
sve tog Ni ko le, za štit ni ka put ni ka ko ju Mar ko no si sa so bom („Ti i ja smo več ni 
put ni ci“ re ći će Mar ko Uni) po sled nja je sli ka ko ju će on i Una pred sa mo u bi-
stvo ugle da ti. 

U okvi ru pri mar nog di je get skog sve ta, sve ta fi lm ske pri če ko jom se na ra ti vi-
zu ju pu te še stvi ja por no ban de, umet nut je i di je get ski svet snuff  fi l ma. Snuff  je 
je zi vi ža nr u ko jem su do ku men to va ne re al ne smr ti ili sa di stič ki por no graf ski 
pri zo ri. U snuff  fi l mo ve spa da ju i snim ci stvar nih eg ze ku ci ja sa ra ti šta (Bo sna, 
Av ga ni stan, Če če ni ja...), kla nje i de ka pi ta ci ja pred ka me ra ma (ta kav je dan snuff  
Mar ku na krat ko pri ka zu je Franc).7 Fa ma oko snuff  fi l ma (sa por no graf skim sa-
dr ža jem) kao ur ba ne le gen de za po či nje se dam de se tih u SAD ka da se ši re gla si ne 

6 U dram skoj li te ra tu ri pri me ri su sva ka ko kr va ve Se ne ki ne dra me ili pak Tit An dro nik Vi li ja ma 
Šek spi ra.

7 Taj mo tiv je već ko ri šćen u do ma ćem fi l mu: u Če tvr tom čo ve ku De ja na Ze če vi ća (2007) glav ni za-
plet pred sta vlja pro na la že nje snuff  VHS ka se te.
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da je po li ci ja za ple ni la an der gra und fi l mo ve iz Ju žne Ame ri ke sa pri zo ri ma že na 
ko je su u tre nu ci ma vr hun ca sek su al nog ak ta ubi ja ne pred ka me rom. Kra jem 
se dam de se tih sni mljen je i du go me tra žni igra ni fi lm pod na zi vom Snuff  (1976) 
– autor ka Lin da Vi li jams sma tra da ni je u pi ta nju por no već ho ror ža nr, bu du ći 
da je po re pre zen ta ci ji na si lja (pri zo ri kr va vih sek su al nih or gi ja) ovaj fi lm bli-
zak sle še ru. Vi li jam so va is ti če da sam snuff  ža nr pred sta vlja „per verz no lo gi čan 
na sta vak hard co re por no tra ga nja za za do volj stvom dis lo ci ra nim u bol“ (Wil-
li ams, 1989: 194). Pro ta go ni sti Por no ban de is ku ša va ju kraj nje gra ni ce uža sa i 
bo la – uče stvu ju u eg ze ku ci ji bez na de žnih lju di ko ji pri sta ju da pred ka me ra ma 
se bi od u zi ma ju ži vot za rad nov ca ko ji će osta vi ti po ro di ci. I ne sa mo da uče stvu-
ju, već to i be le že vi deo ka me rom. Sva ki taj za pis, taj je zi vi snuff  fi lm, pred sta vlja 
ne po sred no sve do čan stvo kraj nje de ka den ci je i bez na đa. Ju na ci Por no ban de 
već su mr tvi, i u tom smi slu, nji ho vo kon tra i ni ci ja cij sko pu to va nje mo že se po-
sma tra ti kao post mor tem fan ta zi ja i kao pri ča mr tvog čo ve ka (engl. dead man’s 
story). Sa ma Mar ko va pri ča, Mar ka kao pro ta go ni ste i isto vre me no kao re di te lja 
i snuff  fi l mo va i svog ul ti ma tiv nog fi l ma o ži vo tu i smr ti por no ban de, Mar ka 
kao na ra to ra ko ji nam ni zom re mi ni scen ci ja, uz vo i ce over, ra sve tlja va svo je i 
tu đe zlo či ne, ove ko ve če na je ta ko đe ka me rom. Gle da ju ći u ka me ru i pred sta-
vlja ju ći se, Mar ko i otva ra fi lm ski na ra tiv Por no ban de. Za vr šnu sce nu ri tu al nog 
sa mo u bi stva sa Unom ta ko đe be le ži Mar ko va ka me ra. Pu to va nje por no ban de, 
njen ži vot, za pra vo, tra je ne ko li ko me se ci. So do ma i Go mo ra kroz ko ju pro ta go-
ni sti pro la ze tra je sko ro ko li ko i na ra ti vi zo va nje sa do ma zo hi stič kih per ver zi ja 
de Sa do vog ro ma na 120 da na Go mo re ko ju je Pjer Pa o lo Pa zo li ni tran spo no vao 
u fa ši stič ku Ita li ju u kon tro verz nom i te sta men tar nom fi l mu Sa lo ili 120 da na 
Go mo re (1975). Ve za sa Pa zo li ni jem ni je slu čaj na ni u te o rij skom dis kur su, bu-
du ći da je ovaj fi lm ski autor, ese ji sta i pe snik, u pro na la že nju ana lo gi je iz me đu 
fi l ma i stvar no sti, is ti cao da je smrt tre nut na i fi  nal na mon ta ža ljud skog ži vo-
ta (Pa zo li ni, 1969). Po sled nji ka dro vi Mar ko vog fi l ma o ži vo tu i smr ti nje go ve 
por no ban de ko in ci di ra ju sa po sled njim tre nu ci ma Mar ko vog i Uni nog ži vo ta. 
Smrt/su i cid za i sta do no si fi  nal cut, fi  nal ni mon ta žni rez. Fi nal nim re zom sop-
stve nih ve na, u krup nom pla nu, Mar ko će pot pi sa ti svoj je di ni i ul ti ma ti vi fi lm. 
Čak iako for mal ni sek su al ni čin iz me đu Mar ka i Une na kra ju iz o sta je (po sto je 
dva unu tar fi lm ske pri če), na čin na ko ji se lju bav ni ci spa ja ju u sce ni isto vre me-
nog pre se ca nja ve na, iako na si lan i smr to no san, isto vre me no je i ero ti čan, a u 
nje mu ume sto sek su al nih eks re ci ja, pro ta go ni sti raz me nju ju krv. 

2. Uti caj pa ra dig mat skih fi lm skih tek sto va sa por no graf skim ele men ti ma – 
od cr nog ta la sa pre ko ru ži ča stog cam pa do fi l ma atrak ci je

Mol ski to na li tet bez na đa, su mor nog kra ha so ci jal no od ba če nih i ne pri la go đe-
nih Đor đe vi će vih pro ta go ni sta na sla nja se na na tu ra li zam Ži vo ji na Pa vlo vi ća u 
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fi l mu Kad bu dem mr tav i beo (1967). Por no ban di ti po put Dži mi ja Bar ke lu ta ju 
Sr bi jom, ma da sa ja sni jom mi si jom, a nji ho va sud bi na ne po sred no se na sla nja 
na Dži mi je vu pot pu no de gra di ra ju ću smrt u polj skom to a le tu, smrt ka kvu ne 
za slu žu je ni ži vo ti nja. Si ro vi, go to vo do ku men ta ri stič ki pro se de Ži ke Pa vlo vi ća 
po sta vlja se kao uzor Mla de nu Đor đe vi ću. Ipak, Ži vot i smrt por no ban de u naj-
ve ćoj me ri pred sta vlja for mal no-te mat sku po sve tu Ra nim ra do vi ma Že li mi ra 
Žil ni ka. Dok pro ta go ni sti Ra nih ra do va (1969), tri mla di ća i de voj ka Ju go sla va, 
na kon li panj skih gi ba nja iz 1968, re ak tu a li zu ju mark si stič ke ide je i kre ću na put 
ot po čev ši „kam pa nju ši re nja svog re vi zi o ni stič kog je van đe lja po ru ral noj Sr bi-
ji“ (Le vi, 2009: 30), Đor đe vi će va por no ban da, u me se ci ma na kon 5. ok to bra, 
pro kla mu je (i de kla mu je) svo ja por no ka ba ret ska je van đe lja ko ja apo ka lip tič ki 
an ti ci pi ra ju kraj Sr bi je, Bal ka na i ci vi li za ci je uop šte. Po la zi šte Žil ni ko vih pro-
ta go ni sta je že lja za pro me nom sve ta – u či ta vom svom opu su ko ji na ra ti vi zu je 
ži vot mar gi na la ca, dru štve no od ba če nih, stig ma ti zo va nih i ne vi dlji vih, po ve-
re nje za tu pro me nu Žil nik po kla nja upra vo nji ma. To či ni i Mla den Đor đe vić 
sa svo jim an ti he ro ji ma, ko ji sa mi se be auto i ro nič no i ži go šu kao por no ban di te. 
Ju na ci Ra nih ra do va skon ča va ju u ka lu, Ju go sla vu si lu ju a po tom i spa lju ju nje ni 
dru go vi – pri zo ri sa di zma i bru tal no sti i go to vo „te le sni per for mans, ki ne ste-
tič ka ver zi ja body-ar ta“ (Go cić, 2003: 21) in spi ri šu i Mla de na Đor đe vi ća ko ji će 
in si sti ra ti na te le snom, do eks ce sa. Žil nik će re ći: „Mi na gim te lom ne iza zi va-
mo stra sti mla de ge ne ra ci je, već po ku ša va mo da iz ve de mo iz tak ta one ko ji se te 
na go sti sa bla žnja va ju“ (Jon čić, 2002: 48). Pot pu no je ista in ten ci ja i auto ra Por no 
ban de. I da lje, kao što Žil nik u fi l mu Mar ble Ass (1995) pri či o dve pro sti tut ke 
(tran sve sti tu i tran ssek su al cu) kri ti ku je me dij sku rat no hu škač ku re to ri ku kao i 
he te ro nor ma tiv nost dru štva s po čet ka de ve de se tih u Sr bi ji, pro na la ze ći one ko-
je dru štvo ozna ča va kao de vi jant ne i ne nor mal ne upra vo kao je di no nor mal ne i 
hu ma ne, jer pro kla mu ju lju bav a ne rat, ta ko i Đor đe vić u Por no ban di raz ot kri-
va tra di ci o nal no he te ro dru štvo kao li ce mer no i sklo no agre si ji nad nor ma tiv no 
Dru gim. Linč ho mo sek su a la ca ko ji spro vo de se lja ci na o ru ža ni vi la ma, ali i deo 
ur ba ne po pu la ci je po put po li cij skih in spek to ra i re pre ze na ta vla sti, pred sta vlja 
bru tal no raz ra ču na va nje sa ne pod no šlji vom sli kom dru go sti. 

Još je dan cr no ta la sov ski autor uti če na na ra ti vi zo va nje pri zo ra sek su al no sti i 
por no gra fi  je u Por no ban di Mla de na Đor đe vi ća – za raz li ku od se ri o zni jih Pa-
vlo vi ća i Žil ni ka, sa ti ri čar i ne u mor ni po li tič ki pro vo ka tor Du šan Ma ka ve jev u 
svom opu su do no si obi lje raz i gra nih ali i gro tesk nih re fe ren ci za mla dog Đor-
đe vi ća. Po zna va lac i po što va lac psi ho a na li ti ča ra Vil hel ma Raj ha i nje go ve ide je 
da dru štvo svo jim re pre siv nim sred stvi ma po li tič kog auto ri ta ri zma gu ši sna žni 
ener get ski sek su al ni po ten ci jal je din ke, što ela bo ri ra u fi l mu W. R.: Mi ste ri je 
or ga ni zma (1971), i u fi l mu Swe et Mo vie (1974), Ma ka ve jev, na tra gu Her ber ta 
Mar ku zea, de ma ski ra si ste me re pre si je sa vre me nih dru šta va (i ka pi ta li stič kih i 
ko mu ni stič kih) i pro na la zi moć ni re vo lu ci o nar ni po ten ci jal u sek su al nom na-
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go nu.8 Ju na ki nja fi l ma Swe et Mo vie, Mis sve ta, na kon si lo va nja i po ni ža va ju ćih 
so ci jal nih si tu a ci ja tre ba da se iz le či u gru pi, u ko mu ni, te ra pi jom raz li či tih in-
ter ven ci ja na te le snom ni vou. U mik su ska to lo ških pri zo ra i mark si stič ke iko no-
gra fi  je, Ma ka ve jev ko ri sti še ćer i čo ko la du ko ji za pra vo de na tu ra li zu ju ljud sko 
te lo nje go vih pro ta go ni sta isto kao što to či ni bla to Ra nih ra do va i Por no ban de. 
Ono što Sten li Ka vel pri me ću je u ve zi sa fi l mom Swe et Mo vie u ve li koj me ri bi se 
mo glo pri me ni ti i na Por no ban du – Ma ka ve je vljev fi lm že li da ge ne ri še na du 

iz sa me či nje ni ce da smo u sta nju da se istin ski zgro zi mo nad sve tom; da 
je naš re volt šan sa za pro či šću ju ćim ga đe njem; da se mo že mo pro či sti ti 
ži vo tom a ne ubi ja njem, sprem ni da ose ti mo i sam pa kao ako je to pra vac 
ka ne če mu što sto ji na kon pur ga to ri ju ma (Ca vel, 1979b: 318).

Pro ta go ni sti Por no ban de za i sta su zgro že ni li ce mer jem sve ta ko ji re pre siv no 
gu ši sek su al ne slo bo de a, s dru ge stra ne, hra ni svo ju de mo ni jač nu žeđ za por no-
graf skim na si ljem. Đor đe vić se u svom pro se deu ne slu ži sna žnim mon ta žnim 
re zo vi ma na tra gu mon ta že atrak ci je, este ti kom ko la ža ili do ku men tar nog in-
ser ta ka ko to či ni Ma ka ve jev, i u tom smi slu je kon zer va tiv ni ji, ali se idej no – u 
smi slu po ten ci ra nja po ku ša ja svo je vr sne por no re vo lu ci je za ko ju se za la žu nje-
go vi pro ta go ni sti – u pot pu no sti pri bli ža va nje go vim in ten ci ja ma. 

S ob zi rom na od nos po je di nač nih sud bi na u okvi ru ši reg dru štve no po li tič kog 
si ste ma, Đor đe vić je naj vi še pod uti ca jem po me nu tih cr no ta la sov skih fi lm-
skih tek sto va, no nje go ve por no graf ske po sve te stil ski su bli že kor pu su fi m skih 
tek sto va ko ji pri pa da ju ame rič koj camp este ti ci En di ja Vor ho la, Po la Mo ri si ja i 
Džo na Vo ter sa. U fi l mu Blue Mo vie a.k.a Fuck (1969) u se bi svoj stve nom ci ne ma 
véritè ma ni ru do ku men ta ri stič kih be le ški in ti me (je de nja, spa va nja, sek sa) Vor-
hol u re al nom vre me nu do no si pri zo re stvar nog sek su al nog od no sa he te ro pa ra 
pro že te us put nim raz me na ma mi šlje nja o ra tu u Vi jet na mu, da bi se na kra ju že-
na obra ti la u ka me ru sa pi ta njem: „Je li uklju če na?“ Sve snost po sto ja nja ka me re 
sve pri sut na je i kod Đor đe vi će vih pro ta go ni sta, Mar ka i Une. Eks plo a ta cij ski9 
fi l mo vi Vor ho lo vog sa rad ni ka Po la Mo ri si ja, Me so (1968), Trash (1970) i Vre li na 
(1972), na ra ti vi zu ju sud bi ne li ko va kao što su nar ko ma ni, pro sti tut ke, tran sve-
sti ti, ho mo sek su al ci, mla di ći ko ji že le da se pro bi ju kao fi lm ske zve zde. Go to vo 
iden ti čan svet na se lja va ju i Đor đe vi će vi ju na ci – ono što je za Nju jor ča ne 42. 
uli ca, to je za Be o gra đa ne po jas oko že le znič ke sta ni ce i bi o sko pa Par ti zan. Ko-
nač no, žo vi jal ni duh Džo na Vo ter sa, i nje go vo treš este ti zo va nje sup kul tur nih i 

8 Vi de ti Mar ku ze 1965. 
9 Ni sko bu džet ni fi l mo vi ka rak te ri stič ni za pe riod 60-ih i 70-ih go di na, ko ji ne cen zu ri sa no te ma ti-

zu ju seks, na si lje, kon zu mi ra nje dro ga, ta bue u sva kom smi slu.
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mar gi nal nih gru pa – tran sve sti ta, ho mo sek su a la ca i nar ko ma na, sto ji kao sna-
žna re fe ren ca u Por no ban di Mla de na Đor đe vi ća pre ko di rekt nih po sve ta – naj-
pre fi l mu Mon do Tras ho (1969), pri zor sec ka nja pi le ćeg me sa na da sci, a za tim 
i Pink fl a min go si ma, kult nom an der gra und blok ba ste ru ko ji spa ja ko mič no sa 
gro tesk nim i op sce nim i na ko ji se Đor đe vić re fe ri še sme šta ju ći svo je ju na ke u 
pu tu ju ći kom bi ko ji funk ci o ni še kao Vo ter so va pri ko li ca. Đor đe vi ćev lik pu nač-
ke por no glu mi ce di rekt no se na sla nja na kult nog Vo ter so vog tran sve sti ta Di-
vaj na. No, oma ži Vo ter su u ne po sred noj su funk ci ji ne pri pre mlje nog šo ka ko ji 
će iza zva ti epi zo dič ne po sve te i ci ta ti ču ve nom sle še ru Tek sa ški ma sa kr mo tor-
nom te ste rom To u ba Hu pe ra (1974), ho ror sto ri ji o pu te še stvi ju ne ko li ko pri ja-
te lja ko ji se su o ča va ju sa ka ni ba li ma i psi ho pa ta ma u tek sa skoj pro vin ci ji. Ono 
što je da le ko šo kant ni je je ste to što i sa mi Đor đe vi će vi por no ban di ti uče stvu ju 
u eg ze ku ci ja ma lju di ko ji su se do bro voljno pri ja vi li da bu du ma sa kri ra ni pred 
ka me ra ma dži nov skim ma ljem i mo tor nom te ste rom.

Ko nač no, ve li ki uti caj na po e ti ku Por no ban de osta vio je sa vre me ni ru ski si ne-
ast, Alek sej Ba la ba nov. Nje go va dva ostva re nja, iako te mat ski i stil ski u pot pu-
no sti di ver gent na, O mon stru mi ma i lju di ma (1998) i Kar go 200 (2007) te ma ti-
zu ju por no gra fi  ju i sa di zam na spe ci fi  čan na čin. U fi lm skoj po sve ti eri ne mog 
fi l ma i pr vim ki ne ma to graf skim erot skim i por no be le ška ma, u O mon stru mi-
ma i lju di ma, sanktpe ter bur ška bur žo a zi ja s po čet ka pro šlog ve ka ga ji op skur-
ne por no fi l ske i por no fi lm ske stra sti, dok Kar go 200 na ra ti vi zu je sud bi nu ni že 
sred nje kla se za vre me ra ta u Av ga ni sta nu pred ras pad SSSR-a, ko ja po ni re u 
kraj ni psi ho e mo tiv ni sa di zam, per ver zi ju, im po ten ci ju i ne kro fi  li ju. Per ver ti-
ra na sek su al nost je me ta fo ra ši reg, sve pri sut nog uža sa i izo la ci je i na tom tra gu 
će i Đor đe vić gra di ti sud bi ne svo jih pro ta go ni sta ko ji se za pra vo i sa mi do bro-
volj no žr tvu ju na ol ta ru dru štva ko je ih je du hov no obo ga lji lo i stig ma ti zo va lo, 
pro ta go ni sta či ji je Bil dung obe le žio kr va vi ras pad Ju go sla vi je, eko nom ska kri za, 
izo la ci ja, a po tom i NA TO bom bar do va nje. I Ba la ba nov i Đor đe vić u svo jim fi l-
mo vi ma de mo stri ra ju ono što te o re ti čar Tom Ga ning (Tom Gun ning) ozna ča va 
kao fi lm atrak ci je ka rak te ri sti čan za naj ra ni ji pe riod fi l ma: 

Me tap si ho lo gi ja atrak ci je ne sum nji vo je iz u zet no kom plek sna, ali nje ni 
ko re ni se mo gu pro na ći u ono me što Sve ti Av gu stin na zva cu ri o si tas a 
ra no hri šćan stvo osu đu je kao „po ho tu oka“ (Gun ning, 2004: 44). 

Ga ning, da lje, na vo di spi sak atrak tiv nih te ma i to po se este ti ke atrak ci je ko ju 
do no si ra ni fi lm: 

fa sci na ci ja vi zu el nim is ku stvi ma ko ji po či va ju na sa mom za do volj stvu u 
gle da nju (bo je, ob li ci, kre ta nja...); in te re so va nje za no vi te te (od ak tu el nih 
do ga đa ja do fi  zi čkih na ka za i ču de sa); če sto sek su a li zo va na fa sci na ci ja te-



62

ŽI
 VO

T 
I S

M
RT

 P
O

R N
O

 B
A

N
D

E 
KA

O
 N

A
RA

TI
VI

ZA
CI

JA
 

PO
TR

A G
E 

ZA
 P

O
R N

O
(D

IS
)T

O
 PI

 JO
M

ma ma ko je su dru štve no ta bu i zi ra ne a ti ču se te la (žen ska go lo ti nja, ski-
da nje ode će, ras pa da nje, smrt); eks cen trič no mo der na op se si ja na sil nim i 
agre siv nim sen za ci ja ma (kao što su br zi na ili opa snost od po vre de) (Gun-
ning. 2004: 44).

Upra vo ove te me i to po si za stu plje ni su i kod A. Ba la ba no va u po me nu ta dva 
ostva re nja, ko ja i u sa mim na slo vi ma (mon stru mi i lju di; kar go 200 – voj ni to-
var le še va po gi nu lih voj ni ka) su ge ri šu de vi ja ci ju, pa to lo gi ju i smrt, i kod M. 
Đor đe vi ća, u či jem na slo vu fi l ma (ži vot i smrt) već spo zna je mo sud bi nu i kraj 
pro ta go ni sta.

3. U tra ga nju za por no(dis)to pi jom

Na la ze ći pa ra le lu iz me đu na uč ne fan ta sti ke i por no gra fi  je, Su zan Son tag na vo di 
da je „ob lik uto pij skog mi šlje nja por no gra fi  je, kao kod ve ćeg de la na uč ne fan ta-
sti ke, [...] ne ga tiv na uto pi ja“ (Son tag, 1976: 36). Autor ka La u ra Kip nis, re ci mo, 
ka že da je 

por no gra fi  ja u isto vre me le gi tim ni ob lik kul tu re i fi k ci o ni, fan ta stič ni 
svet, čak pod ruč je ale go ri je; ona ni je pu ki od raz re al nog sve ta ni ti hip no-
ti šu ći po ziv na ak ci ju. Svet por no gra fi  je je mi to lo ški i hi per bo li čan. On ne 
po sto ji ni ti će ipak po sto ja ti, ali on – i to je deo nje go ve po li ti ke – in si sti ra 
na sank ci o ni sa nom pro sto ru fan ta zi je (Kip nis, 1999: 164). 

Pre ma Kip ni so voj, por no gra fi  ja pred sta vlja ob lik po li tič kog te a tra ko ji su o ča va 
pu bli ku sa sa dr ža ji ma ko je sank ci o ni še mejnstrim kul tu ra i po li tič ki dis kurs. 

U ese ju „Film ska te la: Rod, ža nr i eks ces“ (Wil li ams, 2003) te o re ti čar ka Lin da 
Vi li jams ana li zi ra tri fi lm ska žan ra ko ja sa dr že ele men te sek sa, na si lja i emo ci ja 
– por no graf ski fi lm, ho ror i me lo dra mu, a sva ki od njih iza zi va od re đe no za do-
volj stvo kod gle da o ca. Te le sni eks ces je ta ko đe za jed nič ki za sva tri žan ra, te lo 
gra di i ra đa spek takl. Per verz na od li ka por no gra fi  je je sa di zam, u ho ro ru to je 
sa do ma zo hi zam, a u me lo dra mi ma zo hi zam. Sper ma, krv i su ze su te le sni fl u i di 
ko ji pra te sva tri žan ra. Ovi žan ro vi kod gle da o ca pro iz vo de vi sce ral nu, te le snu 
sen za ci ju – ste nja nje kod por no fi l ma, strah i užas kod ho ror fi l ma, i tu gu i su ze 
kod tzv. žen ske me lo dra me. Sva tri žan ra su, ina če, kul tu ro lo ški ko di ra na ta ko 
da estet ski za u zi ma ju me sta na dnu žan rov ske le stvi ce. U svo joj mi nu ci o znoj 
stu di ji Hard co re: Moć, za do volj stvo i ’ lu di lo vi dlji vog’, ista autor ka upo re đu je 
sek su al ne sce ne u por no fi l mu sa mu zič kim i ple snim tač ka ma u mju zi klu, bu-
du ći da se obe vr ste ru ti ne ko ri ste da bi se pod vu kao zna čaj pod za ple ta u na ra ti-
vu „od no som nu me re pre ma na ra ti vu i nu me re pre ma nu me ri“ (Wil li am, 1989: 
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132). I da lje, do no se ći još jed nu hra bru ana lo gi ju fi lm skog mju zi kla sa du go me-
tra žnim hard co re fi l mom po mo ću ide je uto pi je kao jed ne vr ste bek stva od sva-
ko dne vi ce, Vi li jam so va is ti če po sto ja nje tri vr ste hard co re uto pi ja – pr va ja sno 
di fe ren ci ra re a li stič ki na ra tiv od sek su al nih sce na (ko je su pan dan ple sno-pe-
va nim nu me ra ma u mju zi klu10); dru ga pred sta vlja po ku šaj da se sce ne/nu me re 
sek su al nog ak ta in te gri šu u na ra tiv; i tre ća pred sta vlja bri sa nje gra ni ce iz me đu 
na ra ti va i nu me ra sek su al nog či na, či me se im pli ci ra da je svet na ra ti va već uto-
pij ski. Ako kroz ovu ma tri cu ana li zi ra mo Ži vot i smrt por no ban de, uoča va mo 
da se svet na ra tiv ne re al no sti u ko joj se na la ze pro ta go ni sti (pu to va nje kroz Sr-
bi ju i auten tič ni am bi jen ti srp skih se la ili pak pre sto nič ki an der gra und, sup kul-
tur ni i of-kul tur ni mi lje por no bi o sko pa, že le znič ke sta ni ce, ha u sto ra) pre ta pa u 
svet por no i sek su al ne fan ta zi je i ta dva sve ta se ne pre sta no sme nju ju. No, svet 
fan ta zi je ko ji je po sre do van ili por no ka ba ret skom po zo ri šnom pred sta vom, ili 
pak snuff  vi deo za be le ška ma eg ze ku ci je, za pra vo je ko šmar ni, tra u ma tič ni svet, 
u ko jem ume sto por no uto pi je, por no to pi je, re al no i fan ta zmat sko kon ver gi ra ju 
u svo je vr snu por no dis to pi ju. Vi zi je dis to pij skih dru šta va pod ra zu me va ju otu-
đe nje, si ro ma štva, ra to ve i po li tič ke ten zi je, to ta li ta ri zam opre si ju, ne do sta tak 
slo bo de po je din ca. Por no dis to pi ja bi u tom smi slu pred sta vlja la ne dru štvo ko je 
to li ko pro kla mu je sek su al ne slo bo de da se u nji ma i sa mo uru ša va već dru štvo 
ko je se sim bo lič ki i me ta fo rič ki ko ri sti por no graf skim sred stvi ma i prak som 
(sa di zam i osta le sek su al ne per ver zi je kao što su ma zo hi zam, ko pro fi  li ja, ne-
kro fi  li ja, ka ni ba li zam) da bi gu ši lo ljud ske slo bo de u sva kom smi slu. Je di ni tre-
nu tak krat ko traj ne uto pi je ko ji, za pra vo, pred sta vlja za tiš je pred po če tak ne po-
vrat nog po ni ra nja por no ban di ta je ste ha lu ci nan ta new age sce na bez di ja lo ga, 
u šu mi, u ko joj pro ta go ni sti pod dej stvom ha lu ci no ge na do ži vlja va ju tre nut nu 
ek sta zu. Za raz li ku od Žil ni ko vih pro le te ra i Mark so vih po klo ni ka ko ji istin ski 
ve ru ju u ko mu ni stič ku uto pi ju, Đor đe vi će vi pro ta go ni sti ne ve ru ju u po sto ja nje 
bo ljeg dru štva – ni sop stve nog, ni glo bal nog. Jer ako sop stve no dru štvo me ta-
fo rič no po či va na ka ni ba li za ci ji je din ki a glo bal no (naj pre Za pad) po sto ji kao 
si mu la krum ko ji je već kon zu mi rao sli ku Bal ka na kao sr ca ta me, i sli ke svih 
osta lih (Bli ski is tok, Da le ki is tok, Tre ći svet...), Đor đe vi će vim por no ban di ti ma 
ne pre o sta je ni šta do da pro no se isti nu, kao pro ro ci apo ka lip se. Sva uče nja o 
kraj njim svr ha ma, sve te le o lo gi je vo de ili u Uto pi ju ili u Apo ka lip su.11 Dis to pi ja 
je vid sta bil ne i ri gid ne pret hod ni ce apo ka lip se. 

10 Pri mer do slov nog amal ga ma hard co re ele me na ta sa ple sno-pe va nim tač ka ma ka rak te ri stič nim 
za mju zikl, u na šoj sa vre me noj ki ne ma to gra fi  ji je fi lm Na le pom pla vom Du na vu Dar ka Ba ji ća 
(2009).

11 Vi de ti Wil li ams, 1989: 185.
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Ume sto za ključ ka

Iako re di telj Mar ko, pro ta go ni sta Por no ban de, pre ne go što se oti sne u por no 
odi se ju Sr bi jom, pre spa va ključ ni do ga đaj no vi je srp ske isto ri je, 5. ok to bar, in-
ten ci ja auto ra ni ka ko ni je bi la de po li ti za ci ja por no gra fi  je već, na pro tiv, nje na 
re po li ti za ci ja. Na kon kon zu mi ra nja ve li ke ko li či ne al ko ho la, Mar ko be so muč no 
po vra ća, na taj na čin, svo jim eks kre ci ja ma sim bo lič ki obe le ža va svoj stav pre-
ma dru štvu i pre ka snim po li tič kim ok to bar skim gi ba nji ma, u tre nut ku ka da je 
nje go va mla dost već uru še na, iako ima sa mo tri de set go di na. Mar ko i nje go va 
an der gra und art tru pa por no ban di ta po ku ša će da pro na đe svoj al ter na tiv ni re-
vo lu ci o nar ni put kroz por no(dis)to pi ju. Por no graf sko u fi l mu Ži vot i smrt por no 
ban de upra vo je po ku šaj re hu ma ni za ci je dru štva „ko je to li ko mu če fak to ri de-
hu ma ni za ci je“ (Ran ko vić, 1982: 27). 
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LI FE AND DE ATH OF A POR NO GANG AS A NAR RA TI VI ZA TION OF THE 

QU EST FOR THE POR NO(DYS)TO PIA

Sum mary

In this pa per Li fe and De ath of a Por no Gang as a Nar ra ti vi za tion of the 
Qu est for the Por no(dys)to pia, I at tempt to de ter mi ne the o re ti cal re fe ren tial 
fra me for in ter pre ting Mla den Đor đe vić’s afo re men ti o ned fi c tion fi lm. Th o se 
re fe ren ces are pu bli ca tion of scho lars co ve ring ar ray of Porn stu di es (such as 
Lin da Wil li ams) as well as li te rary cri tics and es sayists who we re aca de mi cally 
in te re sted in por no grap hic in li te ra tu re, be co ming its apo lo ge tics (Su san Son-
tag and Ro land Bart hes). I po si tion Li fe and De ath of a Por no Gang not as 
por no graphy, but as an art fi lm text which uses por no graphy as a me tap ho re 
of de hu ma ni zing so ci ety. I al so ne go ti a te in fl u en ces of pa ra dig ma tic fi lm text 
star ting with Yugo slav black wa ve, in clu ding Ž. Pa vlo vić’s Kad bu dem mr tav i 
beo (1967), Ž. Žil nik’s Ra ni ra do vi (1969) and Mar ble Ass (1995), and D.Ma-
ka ve jev’s W.R.: Mi ste ri je or ga ni zma (1971) and Swe et Mo vie (1974) emp ha-
si zing the ir do cu fi c tion man ner. I jux ta po se tho se dark over to nes of a black 
wa ve to much lig hter jo vial J. Wa ter’s opus (Mon do Tras ho; Pink fl a min gos) 
who se un der gro und trash este tics Mla den Đor đe vić osten sibly ela bo ra tes in 
grap hic re pre sen ta tion of Por no Gang. I al so re mark Đor đe vić’s hom ma ges to 
NY art fi lms of A.War hol and P. Mor ris sey, and fi  nally, con tem po rary Rus sian 
ci ne a ste, A.Ba la ba nov, who se se mi nal Of Fre aks and Men (1998) and Car go 
200 (2007) re ar ti cu la te so cial cri ti cism and po li ti cal gro te sque of both 19th and 
20th fi n de si ec le. In se arch of mo ti ves of Đor đe vić’s cha rac ters to im mer se in to 
an uto pia of post mi lo še vić’s era, I de tect ine vi ta ble an ti-uto pian and dysto pian, 
both Ser bian and We stern so ci ety, which Đor đe vić ar ti cu la tes thro ugh the suf-
fe ring, bes ti a lity and an tic li max of his stygma ti zed cha rac ters (ho mo se xu als, 
porn stars and drug ad dicts) who fail to edu ca te and en light Ser bian ru ral pe o-
ple with free se xu al ex pres si on in so cial and po li ti cal pro vo ca ti ve man ner. 
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ori gi nal ni na uč ni rad

ROD, POL I MON STRU O ZNA SEK SU ALNOST 

U SLE ŠER FIL MU (KR VA VA RO MAN SA 

ALEKSAN DRA AŽE)

De jan Og nja no vić1

Uni ver zi tet u Be o gra du
Fi lo lo ški fa kul tet, Be o grad

Ap strakt: 
Ovaj esej ba vi se na pe to šću i šo kom pro iz ve de nim ne sta bil no šću (rod nog) 
iden ti te ta ubi ca u ho ror fi l mo vi ma. Esej is tra žu je am bi va lent nost sle še ra 
(pod-žan ra ho ro ra) pre ma pi ta nji ma sek su al no sti, i s njim po ve za nim kon-
cep tom „mon stru o zno sti“. U sre di štu pa žnje je ana li za fran cu skog sle še ra Kr-
va va ro man sa (Ha u te Ten sion / High Ten sion / Switchbla de Ro man ce, 2003) 
Alek san dra Aže. Nje go va iz ra že na žan rov ska sa mo svest pro iz vo di pod sti ca jan 
„di ja log“ sa pret hod ni ci ma i nji ho vim kon ven ci ja ma, a „rod ni pre o kret“ je cen-
tra lan za nje gov za plet i zna če nje. Film je ino va ti van jer u jed nu fi  gu ru spa ja 
dva tip ska li ka sle še ra: „Po sled nju de voj ku“ (eng. „Th e Fi nal Girl“), ona ko ka ko 
ovaj lik de fi  ni še Ke rol Klo u er (Ca rol J. Clo ver), i „Mon stru ma“, tj. ubi cu. Ovim 
po stup kom se tra di ci ja sle še ra obo ga ću je, re in ter pre ti ra, ali i ogo lja va. Na me ra 
nam je da ra sve tli mo am bi va lent no sti sle šer ho ro ra na osno vu pri me ra iz fi l ma 
Kr va va ro man sa i da, osla nja ju ći se na de fi  ni ci je sle še ra kod Ke rol Klo u er i 
od re đe nje „mon stru o znog ro da“ kod Džu dit Hal ber stam (Ju dith Hal ber stam), 
ras tu ma či mo od nos ovog pod-žan ra pre ma pi ta nji ma mu ško sti i žen sko sti, 
nor mal no sti i mon stru o zno sti. 

Ključ ne re či: 
sle šer, ho ror, rod ni iden ti tet, šok, pre o kret, na pe tost, mon strum, ho mo sek su al-
nost (le zbij stvo), „Po sled nja de voj ka“, Kr va va ro man sa. 

Ho ror, pre ma od re đe nju Lin de Vi li jams, spa da u „te le sne žan ro ve“; za jed no sa 
por no gra fi  jom i me lo dra mom, on je de fi  ni san te le snom re ak ci jom ko ju tre ba da 
iza zo ve: „Te le sni spek takl se naj sen za ci o na li stič ki je na la zi u pri ka zu or ga zma u 
por no gra fi  ji, u pri ka zu na si lja i uža sa u ho ro ru, i u pri ka zu pla ka nja u me lo dra-

1 dog star666@yahoo.com
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mi“ (Wil li ams, 1995: 142). Žmar ci ko je taj ža nr iza zi va če sto ima ju svo je uzro ke 
u iz vo ri ma isto vre me no za stra šu ju ćim i erot ski uz bu dlji vim, na taj na čin pri zi-
va ju ći spoj Ero sa i Ta na to sa, ta ko ka rak te ri sti čan za ho ror. Ovaj ža nr je od u vek 
po či vao na ova plo će nim sek su al nim me ta fo ra ma, još od do ba got skih zli ko va ca 
i kr vo loč nih ari sto kra ta usme re nih ka vr lim mla dim da ma ma, a u mo der nom 
ho ro ru sek su al na sim bo li ka če sto se ogle da u fa lu snom hlad nom oruž ju ko je i 
da lje naj če šće pro ba da vr le (?) mla de da me.

Me đu tim, čak i u žan ru to li ko pro že tom sek su al nom iko no gra fi  jom i sim bo li-
kom, po sto ji po dža nr u ko me se či ni da je sek su al nost u sre di štu pa žnje; u pi ta-
nju je tzv. „sle šer“ (slas her), ko ji Ke rol Klo ver ova ko de fi  ni še: 

Na dnu ho ror go mi le po či va sle šer (ili spla ter ili stal ker ili šo ker) fi lm; to je 
bes kraj no plo dan za plet o psi ho-ubi ci ko ji ko lje niz pre te žno žen skih žr-
ta va, jed nu po jed nu, sve dok ga ne ko ne sa vla da ili ubi je, naj če šće je di na 
de voj ka ko ja je pre ži ve la (Clo ver, 1992: 21). 

Iz gle da da je glav ni raz log po sto ja nja ove vr ste fi l ma da pru ži pri zo re žen skih 
te la ko ja su ogo lje na, mu če na, pro ba da na i ko ma da na: 

Bez po sre do va nja ono stra ne fan ta sti ke, pri vid no dru gog za ple ta, zver skih 
pre o bra ža ja ili ci vi li zo va ne ru ti ne, sle šer fi l mo vi nas na iz ne na đu ju će di-
rek tan na čin su o ča va ju sa sve tom u ko me su mu ško i žen sko di rekt no 
su prot sta vlje ni ali u ko me su, u isto vre me, mu škost i žen skost vi še sta nja 
uma ne go te la (Clo ver, 1992: 22).

Na ve de na tvrd nja je zna čaj na za to što uka zu je na dve va žne stva ri: 1) ho ror je 
ža nr u ko me rat po lo va do bi ja ne ke od svo jih naj di rekt ni jih i naj ek spli cit ni jih 
is po lja va nja u okvi ri ma po pu lar ne kul tu re; i 2) po lo vi u ovom ra tu ni su ono li ko 
fi k si ra ni i ne pro me nji vi ka ko se mo žda či ne.

Broj ni ključ ni na slo vi sle še ra kom pli ku ju ovaj rat po lo va ti me što pred kraj fi l ma 
sa dr že pre o kret ko ji se ti če po la ubi ce. Taj trend po či nje od pra-za čet ni ka sle še-
ra, Psi ha Al fre da Hič ko ka (Hitchcock, Psycho, 1960). Hič kok je bio pr vi re di telj 
ko ji je od ubi stva zgod ne ob na že ne mla de že ne na pra vio spek takl. Bio je ta ko đe 
pr vi ko ji je pu bli ku šo ki rao ubi stvom na iz gled glav ne ju na ki nje pre okon ča ne 
po lo vi ne fi l ma. Ali nje go vo naj ve će iz vr ta nje oče ki va nja gle da la ca sa sto ja lo se u 
to me što je pu bli ku na veo da ve ru je ka ko je ubi ca že na, sa mo da bi na kra ju „nju“ 
raz ot krio kao mu škar ca, u suk nji i s pe ri kom. 

Sa Nor ma nom Bej tsom, ubi com iz Psi ha, isto ri ja sle še ra je ne ras ki di va od sek-
su al no am bi va lent nih ubi ca: tran ssek su a la ca, bi sek su a la ca, skri ve nih ili otvo re-
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nih ho mo sek su a la ca, ne vi nih i sti dlji vih „ma mi nih si no va“, mo ma ka od go je nih 
kao de voj či ce, itd. Nji ho va sek su al na zbu nje nost ni je sa mo oba ve zni psi ho lo ški 
ali bi već klju čan aspekt nji ho ve „mon stru o zno sti“. Ono što na ka zu ili ču do vi šte 
či ni za stra šu ju ćim upra vo je ste nje go vo od u pi ra nje ka te go ri ja ma i usta lje nim 
gra ni ca ma, tj. či nje ni ca da je u pi ta nju stvor ko ji eg zi sti ra iz van uobi ča je nih 
po la ri te ta.

Mon stru mi sle šer fi l mo va naj če šće su ljud ski a ne nat pri rod ni. Nji ho va raz li či-
tost ne ogle da se u nji ho voj po jav no sti (jer ne ma ju kr ljušt, kan dže ili pip ke) već 
u nji ho voj su šti ni, u ne vi dlji vom de lu nji ho vog bi ća ko je je na ne ki na čin po me-
re no u od no su na uobi ča je ne pa ra me tre. Oni ni su na ka ze sa mo za to što ubi ja ju 
već za to što ni su ni mu ški ni žen ski. Oni su amorf ni, am bi va lent ni, ni ov de ni 
ta mo, te za to ne mo guć nost pu bli ke da ih na bez be dan na čin sme sti u bi lo ko-
ju ka te go ri ju sa či nja va do bar deo nji ho ve mon stru o zno sti. Flu id nost nji ho vog 
ro da omo gu ća va im da pre la ze gra ni cu mu ško-žen sko i ta ko šo ki ra ju pu bli ku 
na vik nu tu na ili/ili po de le.

U sle še ru po sto je dve glav ne vr ste rod nih pre o kre ta: 1) mu škar ci „ob u če ni da 
ubi ju“ kao že ne i 2) že ne u mu škoj ode ći. Pr vi slu čaj je če šći, a pri me ri se na la-
ze u fi l mo vi ma kao što su Hič ko kov Psi ho, Ob u če na da ubi je Bra ja na de Pal me 
(Dres sed to Kill, 1980, Brian de Pal ma), Sle e pa way Camp (Ro bert Hilt zik, 1983). 
S dru ge stra ne, is tak nu ti pri me ri u ko ji ma se iza na iz gled mu ških ubi ca za pra-
vo kri ju že ne je su Taj na na pu šte ne ku će (Pro fon do Ros so, Da rio Ar gen to, 1975) 
i Pe tak 13. (Fri day the 13th, Sean Cun ning ham, 1980). Mu škar ci u žen skoj ode ći 
ču do vi šni su za to što su se od re kli mu ško sti i po ni zi li se obla če ći žen sku ode ću, 
pa su pri mo ra ni da se „do ka zu ju“ fa lu so id nim no žem. Od boj ni i mon stru o zni 
su za to što po ka zu ju mo guć nost da bi ne ki mu škar ci mo gli po že le ti da ne bu du 
mu škar ci već ne što dru go. S dru ge stra ne, že ne pod mu škom ma skom mon-
stru o zne su za to što uzur pi ra ju ulo gu ko ja ni je nji ho va, kva li te ti ma ko ji se tra-
di ci o nal no sma tra ju mu škim: do mi na ci ja, agre si ja, na si lje. Pre ma to me, sle di da 
čo vek mo ra da bu de sek su al ni „de vi jant“ da bi po že leo da bu de ne-mu ško; že na 
je mon strum već sa mim tim što je po že le la da se po na ša kao mu ško.

Iz ovo ga pro is ti če da je sle šer po sve ćen ko di fi  ka ci ji rod nih ulo ga za to što je ute-
me ljen u sta tus quo de fi  ni ci ja ma (pa tri jar hal ne, he te ro sek su al ne, mo no gam ne) 
nor mal no sti i sa ja snim po la ri te ti ma: mu ško i žen sko. Mon strum je, u tom kon-
tek stu, lik ko ji pr ko si pro pi sa nim ulo ga ma i po la ri te ti ma. Ali u sle še ru po sto ji 
pa ra doks: iako sâm ubi ca sto ji iz van nor me, u za ple ti ma ovih fi l mo va on po sta je 
ne na mer ni (?) bra ni lac nor me ti me što ima funk ci ju ono ga ko ji ka žnja va pre kr-
ši o ce nor me (pro mi sku i tet ni ado le scen ti u Pet ku 13, sek su al no ak tiv na i ne ver-
na su pru ga u Ob u če na da ubi je).
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Ako pri hva ti mo kva li fi  ka ci ju Ro bi na Vu da da „pro gre siv nost ho ror fi l ma ovi-
si dje lo mi ce o spo sob no sti ču do vi šta da iza zo ve sim pa ti ju“ (Wo od, 1989: 144), 
on da na čin na ko ji su mon stru mi pri ka za ni u sle še ri ma ovaj po dža nr nu žno 
či ne „re ak ci o nar nim“. Oni su, u tom smi slu, ko rak una zad čak i u po re đe nju sa 
Uni ver za lo vim kla sič nim fi l mo vi ma o ču do vi šti ma iz 30-ih go di na, a još oči-
gled ni je su ta kvi ka da se upo re de sa ho ro ri ma ko je su u vre me pro cva ta sle še-
ra (1978–1988) ra di li auto ri kao što su Džordž Ro me ro (Ge or ge Ro me ro), La ri 
Koen (La rry Co hen), Dej vid Kro nen berg (Da vid Cro nen berg) i dru gi. U fi l mo-
vi ma na ve de nih auto ra kon cep ti do bra i zla, is prav nog i po gre šnog, nor mal nog 
i mon stru o znog stal no se pre i spi tu ju, dok su u sle še ru oni naj če šće sa mo po dra-
zu me va ju ći. Pre ma Vu du, od re đe nje mon stru ma slu ži sa mo da učvr sti upit ne 
ak si o me kul tu re ute me lje ne na na si lju i po ti ski va nju:

Dok su ho ror fi l mo vi ti pič no pred sta vlja nje na še kul tu re, is tak nu to pri-
ka za no ču do vi šte mo ra ne iz bje žno bi ti zlo: ono što se po ti sku je (i in di-
vi du al no i unu tar ci je le kul tu re) mo ra se uvi jek vra ti ti u ob li ku pri jet nje, 
ono što svi jest gle da kao ru žno, uža sno, ob sce no. Mo glo bi se re ći da su 
ho ror fi l mo vi na pred ni toč no do onog stup nja kad se od bi ja ju za do vo lji ti 
tim jed no stav nim pri ka zom – do stup nja kad eks pli cit no ili im pli cit no, 
svje sno ili ne svje sno, oni mo di fi  ci ra ju, po sta vlja ju pi ta nje, iza zi va ju i tra-
že da iz mje ne taj pri kaz. Sva ču do vi šta su po de fi  ni ci ji de struk tiv na, ali 
ta nji ho va de struk tiv nost mo že se na raz li či te na či ne ob ja sni ti, opro sti ti i 
oprav da ti. Ako se iden ti fi  ci ra ono što je po ti snu to s „in kar na ci jom zla“ (to 
je pri je me ta fi  zič ka ne go so ci jal na de fi  ni ci ja) to auto mat ski su ge ri ra da se 
je di no mo že bo ri ti da to i da lje osta ne po ti snu to (Wo od, 1989: 143/44).

Po sma tra ni u ovom sve tlu, mon stru mi iz sle šer fi l mo va uža sni su i op sce ni sa-
mim tim što na sve tlo iz no se iz ob li če ne pro duk te po ti ski va nja: nji ho vi ožilj ci 
pod se ća ju nas na ce nu pla će nu „nor mal no sti“, od no sno na na ka znost u ko ju su 
do ve de ni oni ko ji ne mo gu da bu du deo za jed ni ce „nor mal nih“.

Mon stru mi u sle še ri ma ret ko iza zi va ju išta na lik sim pa ti ji. Naj vi še če mu se mo-
gu na da ti je ste da bu du pri ka za ni kao pa te tič ni (po put ho mo sek su al ca u fi l mu 
Taj na na pu šte ne ku će), ali još uvek za slu žni spek ta ku lar no kr va ve, ka tar zič ne 
po gi bi je. Gle da lac u tom slu ča ju apla u di ra stra da nju ču do vi šta, jer ono ima efe-
kat euta na zi je za na ka zu ko joj je bo lje da bu de mr tva. Ni ko ne pla če ka da mon-
strum u sle še ru stra da. 

To nas do vo di do fran cu skog fi l ma Kr va va ro man sa (Ha u te Ten sion aka 
Switchbla de Ro man ce, 2003) Alek san dra Aže (Ale xan dre Aja). On pre ska če iro-
nič ne sle še re na sta le na kon Vri ska (Scre am, 1997), i vra ća se zlat nom do bu sle-
še ra s po čet ka 80-ih go di na. Vri sak je bio us pe šan za to što se za do vo ljio ti me da 
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na za ba van, post mo de ran na čin pro ko men ta ri še sle šer tra di ci ju i nje na kli šea, 
ali bez ra di kal ne iz me ne u ko no ta ci ja ma. Za raz li ku od nje ga, Kr va va ro man sa 
se pre tva ra da ver no sle di žan rov ska pra vi la to kom ve ćeg de la fi l ma, sve do ra di-
kal nog pre o kre ta u po sled njih dva de se tak mi nu ta, ko jim se re de fi  ni še ne sa mo 
do ta da šnji fi lm, ne go i po dža nr ko me pri pa da. Broj ni kri ti ča ri uhva će ni su ne-
sprem ni da se no se sa tim pre o kre tom i nje go vim zna če njem.

Otud je na me ra ovog tek sta da po ka že smi sao tog pre o kre ta i na čin na ko ji on 
re de fi  ni še rod ne ulo ge u mo der nom ho ro ru, kao i kon cept mon stru o znog ve zan 
za njih.

Po sled nja de voj ka i Mon strum

Broj ni su kri ti ča ri, iz naj pre sti žni jih fi lm skih ča so pi sa, pa li na raz u me va nju pre-
o kre ta u fi l mu Kr va va ro man sa. Ro džer Iber ga je op tu žio da ima ru pu u za ple tu 
do volj nu da se kroz nju pro ve ze ka mion (Ebert, 2005); kri ti čar li sta San Fran-
ci sco Ga te za klju ču je da fi lm „na kra ju kra je va ne ma ni ka kvog smi sla“ (La Sal-
le, 2005); autor kri ti ke u Vil la ge Vo i ce mi sli da „pre o kret ’iz du va va’ fi lm“ (Hol-
comb, 2005), dok Mark Ker moud (Sight and So und) pi še da „je di na po gre šna 
no ta je za vr šni pre o kret, ko ji do la zi vi še kao zbu nje nost ne go kao iz ne na đe nje“ 
(Ker mo de, 2004).

A za pra vo, klju če vi za raz u me va nje fi l ma na la ze se na dva me sta: u či nje ni ci da 
sva de ša va nja u fi l mu ka zu je ne po u zda ni na ra tor, i u al ter na tiv nom na slo vu – 
Kr va va ro man sa. Onog tre nut ka ka da se de ši fru je smi sao spe ci fi č ne per spek ti ve 
iz ko je se de ša va nja pri ka zu ju, i ka da se shva ti pri ro da ro man se ko ja je u cen tru 
tih zbi va nja, fi lm je sa vr še no smi slen, bez ru pa u za ple tu ili po gre šnih no ta.

Kr va va ro man sa po či nje mo za ič nim, is pr va ne po ve za nim ka dro vi ma (iz ugla 
su bjek tiv ne ka me re) u ko ji ma iz gle da da jed nu de voj ku ne ko ju ri kroz šu mu. 
Ti ka dro vi su is pre se ca ni stro bo skop skim ble sko vi ma fa ro va auto mo bi la, i pri-
zo rom auta od či jeg vo za ča de voj ka tra ži po moć. Za tim je vi di mo, s le đa, sa 
ozbilj nim ožilj ci ma i mo dri ca ma, u ne koj ne de fi  ni sa noj in sti tu ci ji (bol ni ca?) gde 
ne pre sta no po na vlja „Ni ko me ne ću do zvo li ti da sta ne iz me đu nas...“. Ova kav 
po če tak na vo di nas na po mi sao da je de voj ka za dla ku uma kla ne vi dlji vom ubi-
ci, i da će nje na na ra ci ja ko ja sle di pred sta vlja ti fl eš bek na do ga đa je ko ji su je do-
ve li u sta nje šo ka u ko me je sa da. „Da li sni ma te?“ pi ta ona, a za tim po či nje.

Nje na pri ča: ona se zo ve Ma ri (igra je Ce ci le de Fran ce) i sa dru ga ri com Aleks 
(Ma i wen) od la zi u nje nu po ro dič nu ku ću na se lu. Već pr ve no ći, ne ki kru pan, 
sta ri ji mu ška rac (Phi lip pe Na hon) upa da u ku ću, ubi ja Alek si nog oca, maj ku i 
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mla đeg bra ta, a de voj ku oti ma u svoj ka mion. Ma ri se ušu nja u ka mion u na me-
ri da ne ka ko spa se dru ga ri cu, što na kon broj nih kr va vih do ga đa ja i uspe. Me-
đu tim, ume sto za hval no sti za spas, od ve za na dru ga ri ca je neo bja šnji vo na pa da 
i ra nja va...

Stvar na pri ča: Ma ri je psi hič ki ne sta bil na de voj ka sa ja kom fi k sa ci jom na Aleks, 
pre ma ko joj je vr lo po se siv na. Ma ri ubi ja Alek si nu po ro di cu i ve za nu Aleks vo zi 
u svom autu kroz noć, dok fan ta zi ra o psi ho-ubi ci ko ji je, na vod no, oteo nje nu 
dra gu, i o se bi kao o vi te zu na be lom ko nju ko ji joj ne se bič no hr li u spas. Ne 
po sto ji dru gi ubi ca sem Ma ri; mon strum ko ga igra Na hon sa mo je pro jek ci ja 
nje ne po de lje ne psi he, ote lo tvo re nje po ti snu tog de la ko ji je vre me nom de for-
mi san i pre tvo ren u na ka zu. Ne po sto ji ka mion ubi ce: taj deo pri če, po ve zan sa 
ot mi com, plod je Ma ri ne fan ta zi je. Aleks je sve vre me bi la na zad njem se di štu 
Ma ri nog auta. Pa žlji vim gle da njem fi l ma mo gu će je vi de ti sup til ne na zna ke o 
Ma ri noj po de lje noj pri ro di i o pra voj pri ro di de ša va nja. 

Re vo lu ci o nar ni pre o kret ko ji Kr va va ro man sa uvo di u ho ror ža nr ne sa sto ji se 
u to me što se za ubi cu za ko ga smo ve ro va li da je mu ška rac is po sta vlja da je 
za pra vo žen sko; pre o kret je du blji od me ha nič ke ma ska ra de. Šok ko ji uvo di Kr-
va va ro man sa pro iz vo di spo zna ja da je lik ko ji je ja snim fi lm skim zna ci ma na 
po čet ku fi l ma pred sta vljen kao „Po sled nja de voj ka“ – do kra ja raz ot kri ven kao 
„Mon strum“.

„Po sled nja de voj ka“ je tip ski lik sle še ra, ko ji Ke rol Klo u ver ova ko de fi  ni še:

Ona je ta ko ja pro na la zi una ka že na te la svo jih pri ja te lja i opa ža pu ne raz-
me re pret ho de ćeg uža sa i svo je ugro že no sti, ko ju pro ga nja ju, pri te šnju ju 
i ra nja va ju; ko ju vi di mo ka ko vri šti, te tu ra se, usta je i po no vo vri šti. Ona 
je per so ni fi  ka ci ja to tal ne pre stra vlje no sti... Je di no ona gle da smr ti u oči, 
je di no ona na la zi sna gu bi lo da za dr ži ubi cu do volj no du go dok je ne ko ne 
spa si (za vr še tak A) ili da ga sa ma ubi je (za vr še tak B) (Clo ver, 1992: 35).

Sle šer je dra ma ko ja se, u su šti ni, vo di iz me đu Po sled nje de voj ke i Mon stru ma; 
svi osta li, bi lo da su to pred stav ni ci po ret ka (po li ci ja, psi hi ja tri, pro fe so ri, ro di te-
lji...) ili nje ni dru go vi, sa mo su spo red ni li ko vi, naj če šće pred o dre đe ni za žr tve. 
Iako su po de fi  ni ci ji ova dva li ka me đu sob no su prot sta vlje na i osu đe na na bor bu 
do is tre blje nja, ono što ih či ni za ni mlji vim je ste upra vo nji ho va slič nost: po mno-
go če mu, Po sled nja de voj ka je bli za nac, ili od raz Mon stru ma u ogle da lu. Ko ren 
nji ho ve slič no sti je to što su obo je ot pad ni ci, od ba če ni, sa mi i raz li či ti od osta lih.

Po sled nja de voj ka je, jed nom reč ju, deč ka sta. Baš kao što ubi ca ni je pot-
pu no mu ško, ona ni je sa svim žen sko – u sva kom slu ča ju, ne to li ko kao 
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nje ne dru ga ri ce. Nje na pa met, ozbilj nost, spo sob nost u me ha nič kim i 
prak tič nim stva ri ma, kao i sek su al na su zdr ža nost, iz dva ja ju je od osta lih 
de vo ja ka i pri bli ža va ju sa mim mom ci ma ko jih se pri bo ja va ili ih od ba cu-
je, a da i ne go vo ri mo o sa mom ubi ci (Clo ver, 1992: 40).

Vre di is ta ći dve stva ri:

1)  Po sled nja de voj ka is po lja va broj ne oso bi ne ko je se obič no sma tra ju mu škim, 
i če sto je čak i po iz gle du mu ško ba nja sta: krat ke ko se, ode ve na u far me ri ce i 
ne u tral nu ko šu lju ili ma ji cu (bez de kol tea), sa ma lo ili ni ma lo šmin ke... Ona 
osci li ra iz me đu re gi sta ra, i upra vo ta ne stal nost je oso bi na ko ju de li sa Mon-
stru mom.

2)  Po sled nja de voj ka ima broj ne oso bi ne ko je ima i ubi ca, što joj, na kra ju, i omo-
gu ća va da ga uni šti.

a) Obo je se raz li ku ju od svih dru gih.

b) Obo je su pri ka za ni kao sti dlji vi, in tro vert ni, na spram eks tro vert ne, pro-
mi sku i tet ne gru pe ado le sce na ta od ko je se De voj ka dis tan ci ra a ko ju Mon-
strum di rekt no na pa da.

c) Obo je su mo no gam ni i str plji vi u če ka nju onog Pra vog/one Pra ve.

d) Obo je is po lja va ju ve li ku do zu sa di zma: od Mon stru ma se on i oče ku je, 
ali na kra ju fi l ma je i Po sled nja de voj ka pri mo ra na da pro na đe „ubi cu u 
se bi“ i da se Mon stru mu su prot sta vi s pod jed na kim, ako ne i ve ćim, sa di-
zmom ako že li da pre ži vi. Upra vo taj skri ve ni sa di sta u njoj, ko ga okol no sti 
is te ra ju na po lje, je ste kva li tet ko ji je iz dva ja od go mi le „nor mal nih“ i pri-
bli ža va „Mon stru mu“.

Ova ko iz gle da si tu a ci ja u kla sič nom sle še ru, na ko ji se Kr va va ro man sa sa mo-
sve sno osvr će i ko ji na do gra đu je. Sa da je po treb no pro na ći od go vor na pi ta nja: 
šta se po sti že oso be nom vi zu rom pri po ve da nja (ne po u zda ni na ra tor), o ka kvoj 
se ro man si u ovom fi l mu ra di, na ko ji na čin ova ko kon stru i sa na pri ča osve tlja va 
pi ta nja ro da, po la i sek su al no sti u ho ro ru, te ka ko Kr va va ro man sa obo ga ću je 
kon cept mon stru o znog u ovom žan ru. Do od go vo ra na ova pi ta nja mo že se do-
ći po sta vlja njem još kon kret ni jih pi ta nja, ko ja se ti ču naj ve ćih od stu pa nja ovog 
fi l ma od tra di ci je sle še ra:

1) Za što Ma ri uop šte ima dvoj ni ka, ko jeg igra dru gi glu mac?

2) Za što je Ma rin al ter ego – mu ška rac?
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3)  Za što Ma rin dvoj nik ne ko re spon di ra s nje nim iz gle dom, od no sno, zbog če ga 
ga igra znat no sta ri ji, ne pri vlač ni glu mac?

Ro man sa ko ja se ne usu đu je da ka že svo je ime

1) Za što Ma ri uop šte ima dvoj ni ka ko jeg igra dru gi glu mac?

Pri ča o Ma ri noj po de lje noj lič no sti mo gla je bi ti pri ka za na na kon ven ci o na lan 
Dže kil / Hajd na čin, sa jed nim glum cem ko ji igra obe ulo ge. Ali, to bi bio sa-
svim dru gi fi lm. Dže kil i Hajd eg zi sti ra ju na iz me nič no, a ne isto vre me no. Či ta-
va po en ta oso be ne Ma ri ne mon stru o zno sti je ste u to me što je ona isto vre me no 
i Po sled nja de voj ka i Mon strum. Za ovu kon kret nu pri ču ključ no je pri ka za ti 
shi zo fre nost nje ne si tu a ci je i po de lje nost ko ja se ne mo že sim pli fi  ko va ti na bi-
nar ne sku po ve cr nog i be log, do brog i zlog, Dže ki la i Haj da.

Ma ri je post mo der ni mon strum na ko ga su ne pri me nji ve sta re di ho to mi je i nji-
ma shod na mo ral nost, o če mu Džu dit Hal ber stam pi še: 

Ja tvr dim da Po sled nja de voj ka, na ro či to ona ka kvu ote lo tvo ru je Streč 
[ju na ki nja fi l ma Tek sa ški ma sa kr mo tor nom te ste rom 2, To be Ho o per, 
1986 – prim. D. O.], ne pred sta vlja de ča štvo ili de vo ja štvo već mon stru-
o zni rod, rod ko ji pr ska, ki da se po ša vo vi ma, a on da je iz no va za kr pljen 
kao ne što mno go zbr ka ni je ne go što je to mu ško ili žen sko“ (Hal ber stam, 
1995: 143).

Ma ri je sa vr še no ote lo vlje nje ove vr ste mon stru ma ko ji od bi ja da bu de sme šten 
u ogra ni če ni ras pon ka te go ri ja (mu ško, žen sko, ho mo sek su al no...). To je „zbr ka-
ni“ rod baš za to što ne gi ra uobi ča je ne gra ni ce.

Za fi lm je od ključ ne va žno sti da pu bli ka ose ća sim pa ti ju pre ma ju na ki nji: za-
to je ona na po čet ku uve de na kao pre po zna tlji vi tip, Po sled nja de voj ka. Tek na 
kra ju gle da lac shva ta da je svo ju na klo nost dao Mon stru mu u ko ži De voj ke. U 
ovom fi l mu je Po sled nja de voj ka upo tre blje na ka ko bi se gle da o cu (po taj no) iz-
ne la Mon stru mo va tač ka gle di šta i ka ko bi se pru žio objek tiv ni ko re lat nje go vog 
po de lje nog sve ta i zbr ka ne per cep ci je.

Mu drost Kr va ve ro man se je u to me što fi lm ne pri ka zu je svo je „ču do vi šte“ kao 
pa te tič no, ne shva će no stvo re nje – sve do sa mog kra ja. Re di telj Aža je sve stan da 
bi sve pri sut na ho mo fo bi ja spre či la ve ći nu gle da la ca da od po čet ka sa u če stvu ju 
sa otvo re no qu e er ju na ki njom. Ipak, mno gi su se gle da o ci na kon za vr šnog pre-
o kre ta zbog to ga ose ti li iz da nim. Ume sto da bu de fi lm o lu doj le zbij ki ko ja ide 
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oko lo i ubi ja lju de, Kr va va ro man sa je po tre san fi lm o ne su đe noj, ne mo gu ćoj 
lju ba vi, te o raz lo zi ma ko ji je či ne ne mo gu ćom, i ko ji do vo de do tra gič nih po-
sle di ca. Ona upor no po na vlja: „Ni ko me ne ću do zvo li ti da sta ne iz me đu nas...“ 
Tu žna je, ali i uz vi še na, Ma ri na ne spo sob nost da shva ti da sve sto ji iz me đu nje i 
nje ne ne su đe ne lju bav ni ce.

2) Za što je Ma rin al ter ego – mu ška rac?

Nje no dru go ja mu ško je za to što, u sve tu od re đe nom ja sno utvr đe nim bi nar-
nim op ci ja ma, že le ti že nu spa da u mu ške ka rak te ri sti ke. Ipak, upit no je da li je 
Ma ri le zbij ka. To de lu je kao naj ve ro vat ni ja op ci ja, iako je slu čaj mo žda kom pli-
ko va ni ji od to ga.

Po vr šno gle da no, Ma ri ima ne ko li ko od li ka bli skih ste re o tip nom iz gle du le-
zbij ke: krat ka ko sa, an dro gi ne cr te li ca, džins, ne pre sta no pu še nje. Ali, iste te 
„de čač ke“ ka rak te ri sti ke od li ku ju i Po sled nju de voj ku. Ma da se či ni go to vo ne-
iz be žnim da se lik Ma ri tu ma či kao (po ti snu ta, pri ta je na) le zbij ka, mo glo bi se 
isto ta ko tvr di ti da je ona le zbij ka (sa mo) ono li ko ko li ko je Nor man Bejts – tran-
sve stit. Alek san dar Aža na go ve šta va slo že ni ju mo guć nost u audio-ko men ta ru 
na DVD-u svog fi l ma:

Ja mi slim da je ovo fi lm pre sve ga o lju ba vi, on je o od no su iz me đu dve 
oso be. Mo že mo za mi sli ti isti fi lm s mom kom i de voj kom, ili sa dva mom-
ka. Isto je. Ja ni sam se bi ka zao „Na pi sa ću pri ču o le zbij ki“, to ni je bi la 
na me ra fi l ma. Bi lo je to sa mo pri ja telj stvo ko je je po sta lo ma lo pre ja ko. 
Mo žda ona i ni je to li ko le zbij ka, jer ona sa mo ho će da bu de nje na naj bo lja 
dru ga ri ca. Mo žda (Ma ri) ho će da bu de ista kao (Aleks), a ne da bu de sa 
njom (Aja, DVD: 2004).

Pre sve ga, ne mo gu će je za mi sli ti isti ova kav fi lm sa mom kom i de voj kom kao 
pro ta go ni sti ma. U he te ro sek su al nom kon tek stu ne bi bi lo po tre be za shi zo fre-
nim ras ce pom. Za plet Kr va ve ro man se ima smi sla sa mo u ho mo sek su al nom 
kon tek stu. Je di no ta da je ten zi ja iz me đu po jav no sti i (pri ta je ne) su šti ne do volj-
no vi so ka da pro iz ve de ta ko gro tesk no ču do vi šte i ta ko dra ma tič ne re zul ta te. U 
sva kom slu ča ju, od lu čiv ši da za glav ne ju na ke ima dve de voj ke, Aža je mo gao 
da se dr ži žan rov ske po jav no sti, a da isto vre me no fi lm pro žme ne u o bi ča je nom, 
sub ver ziv nom su šti nom u pod tek stu. 

Po seb no je in spi ra ti van deo u ko me Aža na go ve šta va da od nos ove dve de voj ke 
mo žda ni je sek su a lan, ili bar da se ne mo že u pot pu no sti re du ko va ti na sek su al-
nu kom po nen tu. Mo žda Ma ri sa mo ho će da bu de Alek si na naj bo lja pri ja te lji ca. 
Mo žda že li da po sta ne ista kao Aleks. To nas vra ća na kon cept „mon stru o znog 
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po la“ Džu dit Hal ber stam, ko ji pre va zi la zi uobi ča je ne po la ri te te. Ma ri na sek su-
al na ori jen ta ci ja mo žda je ste po ti snu ta, skri ve na ili neo d re đe na, ali u sve tu ko ji 
funk ci o ni še pre ko bi nar nih sku po va, ona mo ra da se sve de na pre po zna tljiv ob-
lik, ma kar on bio i iz ob li čen u tom pro ce su. U ovom slu ča ju, nje na žud nja pre ma 
dru goj de voj ci taj ob lik nu žno či ni – mu škim.

3) Za što Ma rin dvoj nik ne ko re spon di ra s nje nim iz gle dom? Zbog če ga ga igra 
znat no sta ri ji, ne pri vlač ni glu mac?

Rod ko ji je si lom ugu ran u una pred fi k si ran ka lup ne iz be žno će iza ći iz ob li čen 
i de for mi san. Na si lje ko je je deo tog pro ce sa nu žno pro iz vo di gro tesk no iz vr ta-
nje. U fi l mu je ne ja sno da li Ma ri že li da joj Aleks bu de lju bav ni ca, ili naj bo lja 
pri ja te lji ca, ili dvoj ni ca; ali šta god da že li, to spa da u oblast ne pri hva tlji vog, eks-
ce sa. A kon cept ne pri hva tlji vog i pre te ra nog do vo di do kre i ra nja mon stru ma.

Al ter ego ove mla de, zgod ne de voj ke ne mo že da bu de mlad, vi tak, zgo dan mu-
ška rac. U pi ta nju je is kri vlje ni lik u ogle da lu. Taj od raz je gro tesk na pa ro di ja ti-
hog, bez lič nog ubi ce iz sle šer po džan ra či ja je funk ci ja ka žnja va nje raz u zda ne 
omla di ne. On je oli če nje ide o lo gi je „seks je loš“, a nje gov se glas ču je već na po čet-
ku fi l ma, to kom raz go vo ra dve ju de vo ja ka u auto mo bi lu. Ma ri se ža li što je Aleks 
osta vi la sa mu na ne dav noj žur ci i oti šla ko zna sa kim, a ka da Aleks ka že da je to 
bi lo vred no tru da, Ma ri od vra ća: „Ka kva kur va“, i na sta vlja da je na zi va: „fu fa“ 
i „pro fuk nja ča“. Ka da bi Džej son i Majkl Ma jers (ubi ce iz se ri ja la Pe tak 13. i Noć 
ve šti ca) go vo ri li, ko ri sti li bi slič ne iz ra ze da opi šu nje nu slo bod nu sek su al nost. 

Ka da, u ka sni jem raz go vo ru, Aleks ka že da će Ma ri za vr ši ti kao use de li ca, ova 
od vra ća: „Ja ni sam kur va kao ti“. Pu ri tan ski sve to na zor oli čen je u pred o dre-
đe nim i ne pro me nji vim ili/ili ka te go ri ja ma: ne ko mo že da bu de ili (de vi čan ska) 
„use de li ca“ ili (raz vrat na) „kur va“. U sve tlu ovo ga, mo žda Ma rin al ter ego ne 
oti ma Aleks da bi je si lo vao već da bi je pre o bra tio ka vr li na ma čed no sti, ili ba-
rem mo no ga mi je? Zbog to ga ubi ca ima po jav nost krup ne, sta ri je, očin ske fi  gu-
re, kao oli če nja re pre si je i pri nu de.

„Ubi ca“ (za pra vo, Ma rin al ter ego) ote lo vlju je glav ne ka rak te ri sti ke kla sič nih 
sle še ra i nji ho ve re ak ci o nar ne ide o lo gi je. Ali i tu po sto ji pre o kret: ume sto da 
ta kvu ide o lo gi ju pod u pi re, Kr va va ro man sa je kri ti ku je, po ka zu ju ći ne ga ti van, 
mon stru o zan, shi zo fre ni uči nak ko ji ona mo že ima ti na one ko ji se ne ukla pa ju 
u kli šea, a ipak je in kor po ri ra ju kao deo svo je psi he. Film nas na vo di da mr zi mo 
ubi cu, a ne Ma ri, jer ja sno po ka zu je raz lo ge ko ji nju či ne mon stru o znom. 

U post mo der nom go ti ku mi vi še ne po ku ša va mo da iden ti fi  ku je mo mon-
stru ma i da uta na či mo ob li ke nje go ve/nje ne de for mi sa no sti, već nas 
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ume sto to ga post mo der ni go tik upo zo ra va da bu de mo sum nji ča vi pre-
ma lov ci ma na ču do vi šta, pro iz vo đa či ma ču do vi šta, i iz nad sve ga, pre ma 
dis kur si ma po sve će nim či sto ti i ne vi no sti. Mon strum uvek pred sta vlja re-
me će nje ka te go ri ja, ra za ra nje gra ni ca i pri su stvo ne či sto ća, i za to su nam 
mon stru mi po treb ni, kao što nam tre ba i da pre po zna mo i sla vi mo na še 
sop stve ne mon stru o zno sti (Hal ber stam, 1995: 27).

Dis kur si po sve će ni či sto ti i ne vi no sti u ovom fi l mu po ka zu ju se kao iza zi va či 
shi zo fre ni je: uvek sprem ni da ne ko ga ži go šu kao „kur vu“, „fu fu“, „pro fuk nja ču“, 
ti pu ri tan ci su pra vi tvor ci ču do vi šta. Naj o pa sni ji me đu nji ma je onaj in kor po-
ri ra ni, pu ri ta nac iz nu tra ko ji nas na go ni da sa me se be pro go ni mo u ko šma ri ma 
po put onog ko jim po či nje Kr va va ro man sa.

Uobi ča je na per cep ci ja mu škog ho mo sek su al ca je ste da je to mu ška rac uka ljan 
žen skim oso bi na ma: „Žen skost ov de slu ži kao iz vor mon stru o zne oka lja no sti: 
mu ški ho mo sek su a lac ili qu e er je mon stru o zan baš za to jer ote lo tvo ru je žen ske 
ka rak te ri sti ke, bi lo kroz otvo re no po na ša nje ili kroz iz bor sek su al nih obje ka ta 
tra di ci o nal no re zer vi sa nih za že ne“ (Ben shoff , 2002: 107). U Ma ri nom slu ča ju 
va ži obr nu to: tu je že na oka lja na ote lo vlje nim ka rak te ri sti ka ma ono ga što se po-
i ma kao ti pič no mu ško (šo vi ni stič ko) po na ša nje. Ako je le zbij ka „mon stru o zna“ 
za to što za sek su al ni obje kat bi ra onaj ko ji je tra di ci o nal no re zer vi san za mu-
škar ce, on da će njen mu ški trag bi ti ote lo vljen kroz ne re a li stič ki pre te ra nu ka ri-
ka tu ru „mu ško sti“. Kao što ne ki mu ški ho mo sek su al ci po pri ma ju ge sti ku la ci ju, 
na čin go vo ra i či ta vu psi hu ono ga što se dru štve no po i ma kao „žen sko“ (iako se 
ret ko ko ja že na po na ša ili go vo ri na taj na čin), na sli čan na čin na sta je i Ma ri na 
„mu ška“ per so na (op sed nu ta sek som i al ko ho lom): kao pro iz vod pred ra su da i 
bi nar nog, ili/ili na či na raz mi šlja nja ti pič nog za či ta vo dru štvo.

Mon strum iz nu tra

Iz pret hod ne ana li ze ja sno je da Kr va va ro man sa re kon stru i še ide o lo gi ju sle še ra 
ta ko što za me nju je nje gov pu ri tan ski, re tro grad ni od nos pre ma „mon stru mu“ 
kao oli če nju re strik tiv ne nor me (ka zna za „gre he“) slo že ni jim sli ka njem ču do-
vi šnog ko ji je u skla du sa ten den ci jom pre ma ko joj je „mon strum ma nje fi  gu ra 
spo lja šnje pret nje su štin ski do brom dru štve nom po ret ku, a vi še je pre na gla ša-
va nje naj nor mal ni jih od li ka tog istog po ret ka“ (Ryan and Kel lner, 1990: 179). 
Ažin fi lm se dis tan ci ra od ja sne di ho to mi je dru štvo = do bro, mon strum = zlo, 
i za pra vo po ka zu je „mon stru ma“ kao pro iz vod dru štve nog, kul tur nog apa ra-
ta ko ji for mi ra in di vi du al nost. Mon strum je, da kle, „eks trem na ver zi ja mar gi-
na li za ci je, za zor no epi ste mo lo ško sred stvo su štin sko za me ha ni zme stva ra nja 
po re me će no sti i for mi ra nja in di vi du al no sti [...], ši fra ili pa tern ili pri su stvo ili 
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od su stvo ko je re me ti ono što je bi lo kon stru i sa no da se poj mi kao pri rod no, 
ljud sko“ (Co hen, 1996: ix).

Ono što Kr va vu ro man su či ni po tre snim, ali i pod sti caj nim, fi l mom je ste tra ge-
di ja „ču do vi šta“ ne spo sob nog da sa se be zba ci apa rat ko jim dru štvo pro iz vo di 
mon stru me. Kon kret no, Ma rin glav ni pro blem ni je njen „mon stru o zni pol“ ko ji 
je go ni ka „ne pri klad nom“ objek tu. Njen pro blem je što ži vi u dru štvu u ko me se 
ta kva žud nja do ži vlja va kao mon stru o zna, zbog če ga se i nje na žud nja ma te ri ja-
li zu je kroz al ter ego lik šo vi ni stič kog sa di ste. Kr va va ro man sa ho mo sek su al nost 
ne pri ka zu je kao mon stru o znu (ka ko, ina če, u kla sič nom sle še ru naj če šće bi va), 
već nas, svo jom oso be nom struk tu rom, sta vlja u ko žu jed ne oso be pre tvo re ne u 
mon stru ma, i na vo di na sim pa ti ju sa njom, po ka zu ju ći stva ri iz nje ne per spek-
ti ve. Me đu tim, fi lm se ne mo že sve sti na gej ili le zbij ski ma ni fest. Ume sto da 
mon stru ma ko ri sti kao me ta fo ru za ho mo sek su al nost, Ažin fi lm im pli ci ra ho-
mo sek su al nost kao me ta fo ru za pre tva ra nje u ču do vi šta svih onih od ba če nih, 
iz dvo je nih, „ne nor mal nih“.

Kr va va ro man sa po ka zu je da su Po sled nja de voj ka i Mon strum srod ni ci, bli zan-
ci su prot nih po lo va ali jed na ko qu e er ro da. Oba ova tip ska li ka sle še ra, ona ko 
ka ko su re in ter pre ti ra ni u ovom fi l mu, „zah te va ju no ve reč ni ke sek su al no sti ko-
ji pri hva ta ju sek su al no sti i po lo ve kao sti lo ve, a ne kao ži vot ne sti lo ve, kao fi k ci je 
a ne kao fak te ži vo ta, kao po ten ci ja le a ne kao fi k si ra ne iden ti te te“ (Hal ber stam, 
1999: 125). Po tom svom po stup ku pre i spi ti va nja i za ma glji va nja raz li ka iz me đu 
po lo va, kao i iz me đu li ko va Po sled nje de voj ke i Mon stru ma, Kr va va ro man sa se 
sa mo sve sno na do ve zu je na tra di ci ju za po če tu Hič ko ko vim Psi hom, po vo dom 
ko jeg Lin da Vi li jams ka že:

Jer, ono što je za i sta je zi vo u ve zi s tim fi l mom je ste upra vo či nje ni ca da na 
kra ju ne mo že mo bi ti si gur ni ni u rod ni u pol ono ga što pla ši nas, ili li ko-
ve u fi l mu. Upra vo je ta vr sta dis lo ka ci ja u tom fi l mu – iz me đu nor mal nog 
i psi ho tič nog; iz me đu mu škog i žen skog; iz me đu Ero sa i stra ha; pa čak i 
iz me đu po zna tog hič ko kov skog sa spen sa i jed ne no ve, otvo re no na po lu 
i ro du za sno va ne stra ve – kon sti tu i sa la isto rij ski po sma tra no no vu vr stu 
uža sa u Psi hu (Wil li ams, 2001).

Ovu no vu vr stu mon stru ma, ko ju je Hič kok uveo u fi lm, i či ja je ne sta bil nost 
za sno va na na ne ja snom po lu, ko ja za stra šu je, zbu nju je i pri vla či baš zbog svo je 
neo d re đe no sti, iz van ili/ili op ci ja, Alek san dar Aža na mu dar na čin pri la go đa-
va fi l mu XXI ve ka. Ume sto da sa mo re ci kli ra žan rov ski kli še, Kr va va ro man sa 
za pra vo vra ća ini ci jal nu zre lost po džan ru de gra di ra nom na kon Hič ko ko vih da-
na ta ko što pri me nju je post mo der ni, pro gre siv ni pri stup rod noj po li ti ci ho ror 
fi l ma. Iden ti fi  ku ju ći Po sled nju de voj ku sa Mon stru mom on sa mo do lo gič nog 
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za ključ ka do vo di ten den ci ju in he rent nu naj pro gre siv ni jim pred stav ni ci ma ho-
ro ra, i još jed nom pod se ća ko li ko je bli ska i tan ka gra ni ca iz me đu „nor mal nog“ 
i „mon stru o znog“.
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GEN DER, SEX AND MON STRO US SE XU A LITY IN THE SLAS HER CI NE MA 

– HA U TE TEN SION BY ALE XAN DRE AJA

Sum mary

Th is es say de als with the mon stro sity con ta i ned in the in sta bi lity of the kil ler’s 
gen der. Th e fo cus is on tho se slas her-hor ror fi lms in which, the ap pa rently ma-
le, kil ler got re ve a led in the end to ha ve been fe ma le. Gen der re ver sal, com mon 
to this sub gen re, is used a) to in vo ke in sta bi lity, su spen se and fe ar (ne ces sary 
con sti tu ents of hor ror gen re) thro ugh the bre ak down of esta blis hed ex pec ta ti-
ons, which are ba sed on con ven ti ons, in clu ding tho se of gen der re pre sen ta tion, 
and b) to qu e sti on tho se very con ven ti ons, usu ally ren de ring them par tial, 
ina de qu a te to deal with a re a lity mo re com plex than the bi nary op po si tion of 
ma le-fe ma le. Slas her-hor ror (as de fi  ned by Ca rol J. Clo ver) has a highly am-
bi gu o us at ti tu de to wards the is su es of se xu a lity. It is furt her com pli ca ted by 
the si mi la ri ti es bet we en “Th e Fi nal Girl” and “Th e Mon ster”, which are played 
upon in the French fi lm Ha u te Ten sion (High Ten sion, Switchbla de Ro man ce, 
2003).

Th e es say un der ta kes analysis of this fi lm in the light of Clo ver’s con cepts, but 
al so of the no tion of “the mon stro us gen der” by Ju dith Hal ber stam, which sheds 
a new light on the me a nings in he rent in the slas her sub gen re and the ways they 
are re played and sub ver ted in this par ti cu lar fi lm. A spe cial stress is pla ced 
upon the pro xi mity of the “nor mal” pro ta go nist of slas her (“Th e Fi nal Girl”, as 
de fi  ned by Ca rol J. Clo ver) to the “ab nor mal” mon ster, and the es say re ve als a 
“mon stro u sness” in he rent in the “nor mal” pro ta go nist as well.

High Ten sion is a fi lm which exem pli fi  es a high ge ne ric awa re ness and pro vi-
des an in tel li gent di a lo gue with its pre de ces sors and the tra di tion they be long 
to. Gen der re ver sal is cen tral to its plot and me a ning, and it is in no va ti ve be ca-
u se it ex pli citly fu ses the ro les of “Th e Fi nal Girl” and “Th e Mon ster”, thus en-
ric hing, en lar ging and re de fi  ning the tra di tion of slas her fi lm. Th e fi lm’s highly 
mi sun der stood twist brings in to the open the gen re’s am bi va lent at ti tu des to-
wards the no ti ons of ma scu li nity and fe mi ni nity, vir gi nity and pro mi scu ity, 
nor ma lity and mon stro sity. 
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ори ги нал ни на уч ни рад

МО ТИВ ВАМ ПИ РА НА ФИЛ МУ И 

ФИЛМСКЕ АДАП ТА ЦИ ЈЕ РО МА НА 

ДРА КУ ЛА БРЕ МА СТО КЕ РА

Ма ри ја Ша ро вић1

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град

Ап стракт: 
Пред мет ра да је мо тив вам пи ра у ком па ра тив ној ана ли зи књи жев них 
де ла и ки не ма то граф ских оства ре ња, а ње гов циљ – ука зи ва ње на си-
мул та ност раз вит ка мо ти ва у два ме ди ја. Кон ти ну и тет књи жев не 
(филм ске) исто ри је мо ти ва вам пи ра нај про зир ни ји је у по ре ђе њу у ко ме 
по ла зну тач ку пред ста вља ро ман Бре ма Сто ке ра, Дра ку ла, и не ке од 
ње го вих нај за па же ни јих филм ских адап та ци ја – Бра у нин гов и Ко по лин 
Дра ку ла, те Мур на у ов и Хер цо гов Нос фе ра ту. При то ме, ак це нат је на 
са вре ме ни јим мо ти ви ма ко ји се у књи жев но сти по ја вљу ју не што ка сни-
је, а на фил му већ од са мог по чет ка – ту ђин ство (или дру гост) вам пи ра, 
вам пир у све тлу нео ко ло ни ја ли зма, ње гов ерот ски по тен ци јал и то ме 
слич но, са по себ ним освр том на пред но сти ко је омо гу ћу је жан ров ски 
филм, али и на огра ни че ња ко је на ме ће. 

Кључ не ре чи: 
вам пир, филм, књи жев ност, Мур нау, Бра у нинг, Ко по ла, Хер цог, дру гост, 
еро ти зам, жа нр-филм.

Пр ва по ја ва вам пи ра на фил му, 1915. го ди не, би ла је у се ри ја лу Вам пи ри 
ко ји је сни мио Луј Фе јад. Вам пи ри су ин спи ри са ни де лом Еже на Си ја, Тај не 
гра да Па ри за, и у пр ви план по ста вља ју ли ко ве де мон ских кри ми на ла ца. 
Чи тав се ри јал тра је ви ше од се дам ча со ва и тре ба ло је да бу де по пу ли стич-
ко оства ре ње на ме ње но ши ро кој пу бли ци, за пра во је за њу ду го био не до-
сту пан. У Фран цу ској је, у сво је вре ме, чак и за бра њен због са ти рич ног при-
ка за фран цу ске по ли ци је. Па ри ски ло по ви ни су истин ски вам пи ри, иако се 

1 msha ro vic@yahoo.co.uk
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„хра не кр вљу“ (нов цем) бо га тих. У од лич ном ри меј ку Оли ви јеа Аса јаа из 
1997, ко ји је на зван по глав ној ју на ки њи Вам пи ра Ир ми Веп (ана грам од 
ре чи вам пир), вам пи ри се уоп ште не по ја вљу ју. Чи тав филм је на про сто 
плат фор ма на ко јој се про бле ма ти зу је ста тус жа нр-фил ма и по ста вља пи-
та ње ри меј ка и ње го ве мо гућ но сти да пре ва зи ђе соп стве ну по ла зну тач ку и 
окви ре „већ ви ђе ног“. Филм у пр ви план по ста вља не слав ну при чу о филм-
ској ин ду стри ји и по за ди ни сни ма ња фил мо ва, ис пу ње ну ре фе рен ци ја ма 
на азиј ску и хо ли вуд ску ки не ма то гра фи ју, као и освр ти ма на „умет нич ку“ 
фран цу ску ки не ма то гра фи ју о ко јој се го во ри као о дав ној про шло сти, и ко-
јој су по све ће не по след ње сценe у ма ни ру ра ног екс пе ри мен тал ног фил ма. 

За раз ли ку од раз вит ка мо ти ва у књи жев но сти, ко ји пра ти при ро дан след 
– од не му штог, де мон ског би ћа ко је си са крв да би пре жи ве ло, пре ко угла-
ђе ног за вод ни ка у за пад ној ва ри јан ти мо ти ва, до вам пи ра на би је ног ме та-
фор ским зна че њи ма, у ки не ма то гра фи ји је од по чет ка, на ма ње или ви ше 
уви јен на чин, био але го ри ја ма те ри ја ли зма, ту ђин ства, ло по влу ка, осва-
ја ња, ши ре ња за ра зе, да кле, оних мо ти ва ко ји ће по ста ти ка рак те ри сти ка 
вам пи ра у књи жев но сти тек у ка сни јој фа зи раз вит ка мо ти ва. 

Пр во књи жев но де ло на чи јим ће се осно ва ма раз ви ти нај по зна ти ји филм-
ски вам пир сва ка ко је Дра ку ла Бре ма Сто ке ра из 1897. Две вр ло по пу лар не 
филм ске адап та ци је, Мур на у ов филм Нос фе ра ту (1922) и Бра у нин гов Дра-
ку ла (1931) оста ју углав ном у окви ри ма уоби ча је ног пред ста вља ња мо ти-
ва, без мно го ин си сти ра ња на ме та фо рич ком по тен ци ја лу. Ви зу ел ни ме диј 
до не кле је (сре ћом, не увек) огра ни чио има ги на ци ју, па су та ко на ста ли и 
филм ски вам пир ски сте ре о ти пи, ана лог ни за пра во оп штим ме сти ма гот-
ске књи жев но сти и про зе о вам пи ри ма ко ји, у оба слу ча ја, до во де до за си-
ће ња, па опа да ња, тј. де ка ден ци је жан ра. Об ја шње ње ова кве по ја ве да је Џ. 
Тви чел: 

Ово је де лом иза зва но ње го вим ко мер ци јал ним успе хом ко ји је ско-
ро не из бе жно вул га ран: лут ке-вам пи ри, вам пир ски зу би, цр та ни 
фил мо ви о вам пи ри ма [...] на чи ни ли су од ње га ви ше пред мет па-
ро ди је не го озбиљ них сту ди ја. Ка ко би ло, са вре ме ни, ме се чар ски 
блед, ка да ве рич ни вам пир мр твих очи ју ко ји се об ли зу је пред при-
зо ром не за шти ће них де ви ца је исто оно ли ко да ле ко од ро ман ти чар-
ске пред ста ве ко ли ко и Фран кен штај нов мон струм са ка и ше ви ма по 
че лу и коп ча ма на обра зи ма, од ство ре ња ко је је опи са ла Ме ри Ше ли 
(Twic hell, 1981: 2).

Мно го ли кост вам пи ра ума ње на је сте ре о тип ним пред ста ва ма фор ми ра-
ним по чет ком XX ве ка, и у књи жев но сти, и у ки не ма то гра фи ји. Хо ли вуд је 



83

М
а р

и ј
а 

Ш
а р

о в
ић

по зна ти про из во ђач сте ре о ти па, у сми слу од ре ђе не ви зи је ко ја за ро бља ва 
има ги на ци ју, као и у сми слу ства ра ња нај ре пре зен та тив ни јег ску па осо би-
на. За хва љу ју ћи Дра ку ли То да Бра у нин га, до би ли смо го то во не из ме њи ву 
пред ста ву вам пи ра, ко ја је усло ви ла ње го ве бу ду ће об ли ке и на чи ни ла га 
ла ко пре по зна тљи вим. Сте ре о тип на сли ка вам пи ра не из о став но об у хва та 
от ме ну по ја ву са за ши ље ним оч ња ци ма у цр ном ве чер њем оде лу ко ја лу та 
уна о ко ло, си са ју ћи крв исто та ко от ме ним мла дим да ма ма, упра во она ко 
ка ко га пред ста вља Бра у нинг. Обич но се ми сли да је књи жев ни лик ко-
ји је успе шно ове ко ве чио Бе ла Лу го ши гроф Дра ку ла Бре ма Сто ке ра, али, 
Лу го ши је пред ста вио фе ми ни зи ра ни ју, угла ђе ни ју ва ри јан ту вам пи ра, 
док је Сто ке ров ју нак ис так ну тих му жев них, па и ани мал них цр та. Зна-
чај Сто ке ро вог ро ма на је у то ме што је у ње му дат пр ви пси хо ло шки про-
ду бље ни пор трет вам пи ра у књи жев но сти уоп ште, ко нач на ин кар на ци ја 
мит ске и исто риј ске кр во пи је, по ред то га што је у њој аутор ко ке ти рао 
са вик то ри јан ским та бу и ма по ти сну те сек су ал но сти. Фи зич ке слич но сти 
из ме ђу ове две пред ста ве го то во уоп ште и не ма: Сто ке ров гроф је по лу-
звер, с дла ка вим дла но ви ма и се дом ко сом. Ако овај филм ски сте ре о тип 
тре ба по ре ди ти с не ким књи жев ним ли ком, он да би то нај пре мо гао би ти 
По ли до ри јев гроф Ру твен, угла ђе ни вам пир пле мић ког по ре кла, са ауром 
про кле тог ју на ка ро ман ти зма или де ка ден ци је, ко ји пр ви пут ни је пред-
ста вљен као пу ка ожи вље на ле ши на. У ра ни јој филм ској вер зи ји, не а у то-
ри зо ва ној адап та ци ји Сто ке ро вог ро ма на, Мур на у о вом не мом фил му Нос-
фе ра ту фан том но ћи, Макс Шрек ту ма чи вам пи ра пре ма сце на ри ју у ко ме 
се мо гу пре по зна ти основ не си жеј не ли ни је Сто ке ро вог ро ма на, са из ве-
сним из ме на ма (гроф Дра ку ла зо ве се Ор лок, рад ња је из Тран сил ва ни је 
пре ме ште на у не мач ку па лан ку), али ње го ва по ја ва мно го ви ше под се ћа 
на ста рин ске вам пи ре на род ног пре да ња, ожи вље не ле ше ве у ко ји ма не ма 
ни шта од пре фи ње но сти евро пе и зи ра ног вам пи ра, де ка дент ног ју на ка за-
си ће ног жи во том – он се кре ће ме се чар ски спо ро, по пут ин сек та, и истин-
ски је на ка зан. Код ње га је мно го на гла ше ни ји тип ски не го пси хо ло шки 
аспе кат ли ка вам пи ра, при че му са вре ме ни ји, „жи вот ни ји“ вам пи ри ова-
кав „трет ман те шко под но се [...] јер мо гу на ли ко ва ти ви ше ка ри ки ра ним 
или иде а ли зо ва ним лут ка ма не го ствар ним уче сни ци ма за пле та“ (Му ни-
тић, 1997: 106). Ин те ре сант но је да је овај филм ути цао и на обр ну ти про-
цес – иако је филм тра ди ци ју пре нео у но ви ме ди јум, ја вља ју се и обр ну ти 
слу ча је ви – та ко су, на при мер, Пи тер Тре мејн и Ме ри лин Рос на пи са ли 
при че ин спи ри са не упра во овим фил мом (ви де ти при че „Син Дра ку ле“ и 
„Нос фе ра ту“ у ан то ло ги ји Th e Vam pi re Om ni bus).

Књи жев ни вам пи ри и њи хо ве две основ не пред ста ве има ју по ре кло у 
фол клор ној тра ди ци ји – на род ним пре да њи ма ис точ не Евро пе о ка ни-
ба ли стич ким ожи вље ним ле ше ви ма. Она у пот пу но сти од го ва ра пре-
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а ни ми стич ком ти пу вам пи ра ко јег по ми ње Чај ка но вић2, или, у дру гим 
ва ри јан та ма, зом би ји ма. Они су, ме ђу тим, по ста ли јед на од нај ре ђих ва-
ри јан ти књи жев них вам пи ра, мно го по пу лар ни јих у ки не ма то граф ским 
пред ста ва ма, и под се ћа ју ви ше на по врат ни ке из Ро ме ро вог фил ма Ноћ 
жи вих мр тва ца, не го на ари сто крат ског вам пи ра ин спи ри са ног Сто ке ро-
вим зли ков цем. Ти пи чан пред став ник „ви шег“ ти па вам пи ра (пле мић ког, 
ари сто крат ског), гроф Дра ку ла у Лу го ши је вом из во ђе њу је успе шна ме ша-
ви на По ли до ри је вог вам пи ра (ство ре ног, опет, по узо ру на фи гу ру лор да 
Бај ро на) и ат мос фе рич них еле ме на та ли ка вам пи ра, по пут оних ко је ко ри-
сти Ле Фа ну у Кар ми ли. Овај ха ри зма тич ни ква ли тет вам пи ра ни је мо гао 
би ти у пот пу но сти по ти снут, иако су се не ки пи сци (и ре жи се ри) тру ди ли 
да вам пи ра пред ста ве ис кљу чи во као не баш би строг мон стру ма. 

Ако се ово ме до да кла сич на опо зи ци ја до бро–зло ко ју вам пир увек ова-
пло ћу је (на рав но, као пред став ник зла), он да се сти че пред ста ва о му та ци-
ја ма кроз ко је је про шао као ју нак, али ко је тр пи и сам ме диј (текст/филм), 
ак си о ло шки и етич ки. Сли чан раз вој ни пут, али са раз ли чи тим ре до сле-
дом (од је зи ве при ка зе на род ног пре да ња, пре ко пле ми ћа из да ле ке ег зо-
тич не зе мље, до вам пи ра ко ји по ста је ви ше не го људ ски) мо тив вам пи ра 
ће пре ћи и у ки не ма то гра фи ју, те се и у овој умет но сти ко ја га је, по ред 
књи жев но сти, нај ра ди је и нај че шће ко ри сти ла, мо же уочи ти де фор ми са-
ње основ ног мо де ла: 

... Лу го ши не ин кар ни ра свог гро фа-вам пи ра као без лич но стра ши-
ло, ме ха нич ки по кре ну ту ле ши ну (што ће де сет го ди на ра ни је учи-
ни ти Макс Шрек ин тер пре ти ра ју ћи Мур на у о вог Ор ло ка) већ му 
сна гом та лен та и има ги на ци је по кла ња сав свој тем пе ра мент, мор-
бид ни шарм и при влач ну сна гу [...] мон струм на екра ну ни је ви ше 
мр тви екс пре си о ни стич ки сим бол, већ при је све га жи во, по кре ну то 
и свје сно по бу ње но би ће ко је сво јим при су ством и дје ло ва њем све 
пот пу ни је угро жа ва иди лич ни склад и ла жну хар мо ни ју ствар но сти 
(Му ни тић, 1973: 16, 17).

Раз ли ка у филм ским ли ко ви ма вам пи ра код Мур на уа и Бра у нин га ука зу је 
на јед ну од кључ них раз ли ка у кре и ра њу вам пир ског ли ка у књи жев но-
сти, али и на ус по ста вља ње сво је вр сног кон ти ну и те та у филм ској исто ри-

2 Ве се лин Чај ка но вић, у не до вр ше ној сту ди ји Вам пир, из но си те зу о две кон цеп ци је на стан-
ка вам пи ра: ста ри јој, пре а ни ми стич кој, по ко јој је вам пир мр тво те ло ко је је ожи ве ло, лу та 
по око ли ни и да ви сто ку и љу де и дру гој, мла ђој, ани ми стич кој, ко ја се од но си на ве ро ва ње 
да је са мо ду ша по кој ни ка та ко ја се по вам пи ру је, не и те ло. По то ња је по ла зна тач ка за бес-
ко нач не ва ри ја ци је на те му вам пи ра у књи жев но сти и ки не ма то гра фи ји.
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ји овог мо ти ва. Пр ва пред ста ва вам пи ра, у хро но ло шком и со ци о ло шком 
сми слу ста ри ја, од но си се на се о ског, ру рал ног вам пи ра, ка рак те ри стич-
ног за срп ску књи жев ност до ба ре а ли зма, али и за пад ну књи жев ност, ма-
да се у њој ни је пр во по ја вио. На шој књи жев но сти мно го је бли жи вам пир 
ка квог по зна је на род но пре да ње, за сно ван на ми то ло шкој пред ста ви. Оту-
да то ли ке при ме се на род ног жи во та у ли ко ви ма на ших вам пи ра. Ти пи чан 
пред став ник ове вр сте је Гли ши ћев вам пир у при чи По сле де ве де сет го ди-
на, ко ји се већ по сло вич но узи ма као вр хун ски до при нос срп ске књи жев-
но сти ре а ли зма овој те ми. И оди ста, Гли шић пред ста вља вам пи ра ко ји у 
пот пу но сти од го ва ра на род ном пре да њу и ко ји се са вр ше но укла па у се-
о ски и фол клор ни кли ше овог би ћа. Иако се сма тра за нај по пу лар ни ју и, 
у сми слу за о кру же но сти мо ти ва, нај пот пу ни ју при чу о вам пи ру у срп ској 
књи жев но сти, она не од сту па од про сеч не об ра де мо ти ва ка рак те ри стич-
не за по ме ну ту ва ри јан ту. На сре ћу, филм ска адап та ци ја по ме ну те при че 
да ле ко је од про сеч не и, што је ре дак слу чај, пре ва зи ла зи по ин вен тив-
но сти и ква ли те ту соп стве ни књи жев ни пред ло жак. Реч је о Леп ти ри ци 
(1973) Ђор ђа Ка ди је ви ћа, на шем је ди ном филм ском де лу ко је је ус пе ло да 
на екран пре не се до вољ но упе ча тљив лик вам пи ра, за хва љу ју ћи упра во 
вр ло сло бод ном при сту пу књи жев ном обра сцу. Од сту па ње од књи жев не 
по тке ов де је (што је рет кост и из у зе так) до не ло раз ви ја ње основ ног тек ста. 
Уто ли ко је филм ско оства ре ње бо ље, јер се за сни ва на еле мен ти ма пот пу-
но пре не брег ну тим у при чи, као што су еро ти зам вам пи ра и пре ба ци ва ње 
те жи шта на жен ски лик. За и ста је дин стве ни при мер у на шој ки не ма то гра-
фи ји пра вог хо рор оства ре ња у ко ме Ка ди је вић „уме сто епи гон ства по се-
же за аутен тич ном срп ском тра ди ци јом и из ње цр пе енер ги ју ко ја ње го ву 
вам пи ри цу чи ни аутох то ним, ов да шњим, на да све жи вим и убе дљи вим 
ство ром“ (Ог ња но вић, 2007: 37). По ре чи ма Ка ди је ви ћа, „ре ше ње се ја ви-
ло не ком вр стом ре дук тив ног обр та ња не са мо дра ма тур шке ше ме при че 
Ми ло ва на Гли ши ћа, не го кон цеп ту ал не по ен те це ле ми то ло ге ме ко ја сто ји 
иза ње, то је та вам пи ро ло шка ми то ло ге ма. Та ко да де вој ка у фил му чак 
ни је ни вам пир, то је ин кар на ци ја ме та фи зич ког не га ти ви те та...“ (Ог ња-
но вић, 2007: 155). 

Схва та ње вам пи ра као оп штег ме та фи зич ког не га ти ви те та и пре ба ци ва-
ње ње го вих атри бу ци ја из сфе ре кон крет ног (уоби ча је на ико но гра фи ја – 
из глед, по на ша ње, пре да њем усло вље ни мо мен ти по ја вљи ва ња, та буи и 
оста ло) у сфе ру ап стракт ног (вам пир као пси хо ло шка ка те го ри ја, са вре-
ме ни вам пи ри бли ски љу ди ма или чак пре ви ше људ ски) и та кво ње го во 
тран спо но ва ње на фил му во де нас до дру ге ва ри јан те, мла ђе, али мно го 
про дук тив ни је. У њој се вам пир по знат из пре да ња по ја вљу је са мо рет ко, 
а за ме њу је га вам пир као ме та фо ра, про вод ник за мо ти ве за ра зе, ра та, пу-
сто ше ња и де ге не ра ци је. Вам пир се по ја вљу је и као дру ги – ту ђин – а мо тив 
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се у са вре ме ној књи жев но сти и ки не ма то гра фи ји по ве зу је и с по ро ци ма 
са вре ме ног дру штва. Он мо же сим бо ли зо ва ти за ра зу, по хле пу, моћ ко ју 
пру жа но вац. Ма те ри јал ни ја стра на ова ко улан ча ног мо ти ва ја вља се нпр. 
у Пе ки ће вом Злат ном ру ну, пре ко иде је о кор по ра ци ја ма и ин сти ту ци ја ма 
(ов де је то по ро ди ца Си ме о на Ње го ва на), као вам пир ски по хлеп ним, ко је 
се хра не кр вљу и имо ви ном по је ди на ца. Ово апо ка лип тич ни мо тив вам-
пир ске за ра зе по ве зу је са по ли тич ким те о ри ја ма о вла сти и мо ћи. 

Вам пи ри зам као оли че ње ма те ри ја ли зма и по хле пе би ће ка рак те ри сти ка 
са вре ме ни јег фил ма о вам пи ру: као и у књи жев ном пред ло шку Ен Рајс, и у 
филм ској ва ри јан ти Ин тер вјуа с вам пи ром, Ле ста тов пр ви на пад мо ти ви-
сан је же љом за Лу и со вим има њем и бо гат ством. Овај мо тив по пра ви лу је 
по ве зан са чи ње ни цом да вам пир мо ра би ти стра нац: по чев од Сто ке ро вог 
ро ма на, у ко ме је гроф Дра ку ла пред ста вљен као при ми тив на прет ња вик-
то ри јан ском ен гле ском дру штву, пре ко прак тич но свих филм ских адап-
та ци ја ово га де ла, вам пир је увек стра нац. И хро но топ вам пир ских при ча 
обич но на гла ша ва чи ње ни цу да је вам пир прет ња ко ја до ла зи од спо ља. 
Реч је о ти пу хро но то па ве за ном за исто риј ско ме сто из ко га је по те као 
Влад Це пеш, узор за лик Сто ке ро вог гро фа. При ча Бле да да ма Алек сан дра 
Ди ме и По ла Бо ка жа из 1849. је мо жда и нај ра ни ја при ча у ко јој је хро-
но топ за сно ван на ре ал ном под руч ју са ко га он по ти че – тран сил ва ниј-
ским Кар па ти ма – под руч ју при хва ће ном за тра ди ци о нал ну по стој би ну 
вам пи ра. Ње гов ути цај по себ но је би тан за ки не ма то граф ска оства ре ња 
са иден тич ним хро но то пом, из ме ђу оста лих, за Ко по ли ну вер зи ју Дра ку ле 
Бре ма Сто ке ра и На ђу М. Ал ме реј де. У оба фил ма, Тран сил ва ни ја је пред-
ста вље на као не ка вр ста ниг ди не, вам пир ског уто чи шта ко је филм ским 
вер зи ја ма ми та омо гу ћа ва сли ко ви тост гот ског ро ма на и јед но став но уво-
ђе ње нат при род ног ју на ка. 

У но ви јим, ра ди кал ни јим вер зи ја ма, стра но по ре кло вам пи ра ис ти че се 
као не по сред на прет ња, не са мо као део де ко ра. Та ко се у филм ској вер зи ји 
ми та о вам пи ру Ги ја Ма де на под на зи вом Дра ку ла: стра ни це из днев ни ка 
јед не де ви це (2002), за пра во хо рор-мју зи клу у ма ни ру не мог фил ма, од по-
чет ка уво ди лик вам пи ра као лик Дру гог, до ду ше па ро ди ран (на екра ну се 
по ја вљу ју ре чи Дру ге зе мље! Стран ци! ко је му че Лу си у сно ви ма, при че-
му лик вам пи ра ту ма чи Ки нез). Слич ну функ ци ју има и лик Ме ги Че унг, 
зве зде азиј ских ак ци о них фил мо ва, ко ја у фил му Ир ма Веп глу ми са му се-
бе, пред ста вља ју ћи исто вре ме но ис точ њач ку прет њу глу ми ци – сим бо лу 
фран цу ског под зе мља. Дру ги сим бо ли зу је ин ва зи ју, и у ње му (бри тан ска) 
кул ту ра ви ди соп стве ну им пе ри ја ли стич ку прак су ко ја се од ра жа ва у чу-
до ви шном об ли ку. Ма де но ва ба лет ска вер зи ја Сто ке ро вог ро ма на, у сти лу 
не мих екс пре си о ни стич ких фил мо ва из два де се тих го ди на про шлог ве-
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ка углав ном је цр но-бе ла, али са за ни мљи вом упо тре бом бо ја. При ча о 
злоб ном, али при влач ном еми гран ту ко ји се хра ни кр вљу ен гле ских да ма 
при ка за на је ба ле том, пан то ми мом и про прат ним тек стом. Ви со кости ли-
зо ва на ин тер пре та ци ја по зна те при че при лич но до след но пра ти Сто ке ров 
пред ло жак, из у зев у то ме што је уло га гро фа Дра ку ле по ве ре на ки не ском 
глум цу. Не ких сце на – ти пич них за го то во сва ку филм ску об ра ду Сто ке ра 
– не ма (та ква је сце на Хар ке ро вог пу то ва ња до Дра ку ли ног зам ка, а ов де је 
Лу си, а не Ми на, глав ни жен ски лик). Вам пир као ме та фо ра за но вац (ка-
пи тал) у го то во сва кој од ових адап та ци ја та ко ђе при зи ва и не из о став не 
сце не вам пир ског ка но на – у Сто ке ро вом ро ма ну, Џо на тан Хар кер са чу-
ђе њем уви ђа да Дра ку ли не до ста је упра во оно што чо ве ка чи ни пле ми ћем: 
слу ге. Ову сце ну мо же мо ви де ти сву да, од по ме ну та два кла сич на филм ска 
оства ре ња, пре ко Хер цо го вог из у зет ног де ла Нос фе ра ту, до ви со ко сти ли-
зо ва не сце не из Ма де но вог фил ма, ка да Дра ку ла би ва по се чен, а из ра не 
ис ти чу злат ни ци: „... бур жо а зи ја XIX ве ка мо но пол мо же за ми сли ти са мо у 
об ли ку гро фа Дра ку ле, ари сто кра те, фи гу ре про шло сти, ре лик та да ле ких 
зе ма ља и мрач ног до ба“ (Mo ret ti, 2000: 150). Уз ово, мо мен ту ту ђин ства ко-
је лик вам пи ра увек пред ста вља, од го ва ра упо тре ба ег зо тич них, „не про-
ве ре них“ ме ста, још и сто га што омо гу ћа ва јед но став ну ми сти фи ка ци ју: 
нај лак ше је ми сти фи ко ва ти да ле ке и не по зна те кул ту ре, јер је и мо гућ ност 
про ве ре све де на на нај ма њу мо гу ћу ме ру. У исту зам ку „пред но сти“ ми-
сти фи ка ци је у ко ју је упао Сто кер, упа да и Ко по ла (ви де ти об ред пра во-
слав ног вен ча ња у ње го вој вер зи ји Дра ку ле) ко ји пра во сла вље, са мо за то 
што је до вољ но ег зо тич но, да ле ко и ње му ма ло по зна то, сма тра „пра вим 
хри шћан ством“ (не об ја шња ва ју ћи шта би он да био ка то ли ци зам, на при-
мер). Оту да то пос не по зна тог, при ми тив ног и ди вљег ме ста као оми ље ног 
оби та ва ли шта, што књи жев ног, што филм ског вам пи ра. 

Про теј ски ка рак тер вам пи ра ко ји мо же би ти до слов но би ло шта да је, по 
ми шље њу из ве сних кри ти ча ра, упра во Ко по ла у сво јој филм ској ва ри јан-
ти Сто ке ро вог ро ма на. То маш Вор хол за при мер узи ма ње го вог Дра ку лу, 
чи ји је 

по ли мор фи зам та ко ђе под ути ца јем ње го вих ки не ма то граф ских 
пре да ка, ње го ве ра ни је соп стве не вр сте [...] он је фа сци нант на ком-
по зи ци ја Мак са Шре ка (сен ка, по ја ва), Бе ле Лу го ши ја (ак це нат, ма-
ни ри зам ...), Кри сто фе ра Ли ја (ари сто кра та–гра бљи вац), Џе ка Па-
лан са (на пу ште ни не срећ ни ари сто кра та), Френ ка Лен ге ле (еро тич-
ни ари сто кра та), као и не ких дру гих... (War chol, 2003: 8/9). 

У осно ви вам пир ске по ли мор фи је сто ји не мно го уте шна ви зи ја вам пи ра 
као уни вер зал не ме та фо ре зла, уве ре ње да је зло ве чи то и не по бе ди во. И 
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по ред ан тро по морф них обра за ца вам пи ра (лорд Ру твен, Вар ни, Кар ми ла, 
гроф Дра ку ла, Ле стат), не тре ба за бо ра ви ти број не дру га чи је, иако не сре-
ди шње, фи гу ре вам пир ског пан те о на, у чи јој се за јед нич кој осно ви на ла зи 
ме та фо ра па ра зи ти ра ју ћег зла. 

Дра ку ла Бре ма Сто ке ра је, ипак, де ло од па ра диг ма тич ног зна ча ја. Дру ги 
обра сци про зе о вам пи ри ма (или, ши ре, гот ске про зе) по год ни за филм-
ске адап та ци је, иако има ју све еле мен те ко ји су не ка де ла учи ни ли вр ло 
по пу лар ним на фил му, рет ко су би ли ко ри шће ни. Та кав је слу чај са пр-
вим гот ским ро ма ном, Отрант ским зам ком (1764) Хо ра са Вол по ла. Иако 
има из вр сну ком би на ци ју еко ном ских и љу бав них ин три га, про клет ста ва 
и нат при род них по ја ва по ста вље них у окру же ње сред њо ве ков ног гот ског 
зам ка, ово де ло има ло је са мо јед ну филм ску адап та ци ју, ону Ја на Шванк-
ма је ра (1977) са пре по зна тљи вим ко ла жи ма ани ми ра них де та ља, де ло ва 
ре пор та жа, ме ша њем ди мен зи ја са да шњо сти и древ не про шло сти. Ин те-
ре сант но је да се у том ро ма ну ко ри сти и cliff -han ger, чи ја је свр ха по ди за-
ње на пе то сти, и ко ји се за сни ва на пре ки да њу при че на нај за ни мљи ви јем 
ме сту. Иако очи глед но до да је но ту ко мер ци јал но сти књи жев ној (или ТВ) 
про дук ци ји, а сво је ме сто на шао је нај пре у књи жев ним де ли ма, ни он ни-
је до при нео ко мер ци ја ли за ци ји нај ста ри је гот ске при че. Слич ну суд би ну 
има ла је и Кар ми ла (1872) Ше ри да на ле Фа нуа: иако је на пи са на че тврт 
ве ка пре Дра ку ле, ни је има ла осо би те сре ће са филм ским адап та ци ја ма, 
ко је се све од ре да за др жа ва ју у окви ри ма ни ско бу џет них оства ре ња, и по 
уло же ним сред стви ма, и по ква ли те ту и умет нич ким до ме ти ма (на при-
мер, филм Кар ми ла из 1990, у ре жи ји Га бри је ле Бо мон, за сно ван ди рект но 
на тек сту Ле Фа ну о ве при че, као и филм Тwins of Evil из 1971, у ко јој је Кар-
ми ла / Мир ка ла тек спо ред ни лик). Је ди на филм ска адап та ци ја овог де ла 
вред на по ме на је Вам пир Кар ла Дре је ра (1932), за сно ва на по сред но на две 
Ле Фа ну о ве при че, од ко јих је јед на и Кар ми ла. 

Као књи жев ни текст, Кар ми ла има не ста би лан ста тус. Тви чел је сма тра 
тек стом ко ји је „ма ње ди фу зан од Дра ку ле, ма ње три ви ја лан од Вар ни ја, 
ма ње су мо ран од Вам пи ра, она је за и ста ма ло ре мек-де ло“ (Twic hell, 1981: 
128) У есе ју Сеј ле ра и Зи гле ра, ар гу мен ту је се те за да је Дра ку ла, а не Кар-
ми ла, де ло ко је је за жа нр има ло зна чај ка но на, нај пре због то га што Кар-
ми ли на при мар на мо ти ва ци ја ни је глад већ же ља за бли ско шћу са људ-
ском осо бом, што ни је слу чај са фол клор ни јим и очи глед но кр во жед ни јим 
Дра ку лом. По том и због Дра ку ли не ани мал но сти и мо гућ но сти про ме не 
ко ју ро ман ти чар ски ете рич на Кар ми ла не по зна је (иако па жљи вом чи та-
о цу не ће про ма ћи да се она у јед ном тре нут ку пре тва ра у мач ку). На кра ју, 
ар гу мент је и то што је Дра ку ла де ло ко је има сво ју ка тар зу и свој крај, док 
Кар ми ла оста је де ло са про бле ма тич ним, де ли мич но отво ре ним кра јем, 



89

М
а р

и ј
а 

Ш
а р

о в
ић

ко ји су ге ри ше не у ни шти вост зла (Sa ler / Zi e gler, 2003: 17–20) Ипак, на ше је 
ми шље ње да је Дра ку ла осво јио и за др жао ста тус ка нон ског тек ста у књи-
жев но сти о вам пи ри ма (па и ки не ма то гра фи ји) због свог не дво сми сле но 
по зи тив ног за вр шет ка. Кар ми ла не до но си чвр сту од лу ку о ка жња ва њу 
зла, док је Дра ку ла ис пу њен тип ским бор ци ма про тив ње га. Иако су ли ко-
ви Кар ми ле, њен ток рад ње и мо ти ва ци ја до не кле за там ње ни и не до след-
ни, она по се ду је је дин стве ну ат мос фе ру ко ја ума њу је ове не до стат ке. 

Дру го, успех је обез бе дио и ју нак – гроф Дра ку ла пред ста вља па ра диг ма-
тич ни лик књи жев но сти о вам пи ри ма, ко ји у се би об је ди њу је осо бе но сти 
оба основ на ти па вам пи ра. Кри ти ка је сло жна у схва та њу да је Дра ку ла 
сре ди шњи текст у про зи о вам пи ри ма, као и у то ме да је гроф Дра ку ла по-
стао ета лон ове про зе и глав на ве за из ме ђу са да већ оса мо ста ље них и раз-
ли чи тих ко до ва и ре про дук ци је и пер цеп ци је ово га мо ти ва. За ни мљи во је 
да је у са мој књи жев но сти ин спи ри сао мно го ма ње оства ре ња не го у ки не-
ма то гра фи ји – спи сак фил мо ва са овим ли ком је прак тич но бес ко на чан, а 
ов де се за др жа ва мо са мо на нај и стак ну ти јим оства ре њи ма. 

У овом сми слу, и у сми слу ус по ста вља ња кон ти ну и те та филм ске исто ри је 
у окви ри ма овог мо ти ва, мо жда се као нај бо ље од њих ис ти че филм Нос фе-
ра ту (1979) Вер не ра Хер цо га. Ли шен ути ца ја Бра у нин го вог ви ђе ња вам пи-
ра, овај филм је, пре ма ре чи ма Хер цо га3, за сно ван ис кљу чи во на Мур на у о-
вој вер зи ји, а по том и на Сто ке ро вом ро ма ну. По Хер цо гу, Мур на у ов филм 
о вам пи ру је нај ва жни ји не мач ки филм, са ко јим ње го ва вер зи ја на сто ји да 
ус по ста ви ве зу ко ја је од су штин ског зна ча ја – ве зу са екс пре си о ни стич ким 
не мач ким фил мом два де се тих го ди на. Овај ди ја лог са исто ри јом не мач ког 
фил ма за сно ван је на чи ње ни ци да је Хер цо го ва филм ска ге не ра ци ја би ла 
ли ше на не по сред них узо ра, те се окре ну ла ста ри јој филм ској ге не ра ци ји, 
по нај пре Мур на у о вим и Лан го вим оства ре њи ма, и та ко ус по ста ви ла кон-
ти ну и тет филм ске исто ри је. Нос фе ра ту у том сми слу пред ста вља хи брид-
но оства ре ње ко је је мно го ви ше на тра гу сло бод не адап та ци је Мур на у о-
вог фил ма не го Сто ке ро вог ро ма на. На рав но, чи ње ни ца да је реч о че сто 
ко ри шће ној те ми, мо ти ву и ли ку, од но си се и на пра ви ла жа нр-фил ма, па 
и овај филм уво ди сце не „пре по зна ва ња“ пред ло шка, што књи жев ног, што 
филм ског – сце на у го сти о ни ци (у ко јој Хар кер са оп шта ва да иде у за мак 
гро фа Дра ку ле) пред за па ње ним ло кал ним жи вљем, пред ста вља нео п ход-
ну сце ну сва ког фил ма о Дра ку ли. Она слу жи и као ан ти ци па ци ја, али по-

3 Ко мен та ри ре жи се ра Вер не ра Хер цо га и Френ си са Ко по ле узе ти су са DVD из да ња фил мо-
ва Нос фе ра ту, од но сно Дра ку ла („Th e Ma king of Nos fe ra tu“, Audio com men tary with di rec tor 
Wer ner Her zog and Nor man Hill, 1999, 20th Cen tury Fox /„Пред ста вља ње Дра ку ле Ф. Ф. Ко по-
ле“, Ко мен тар ре жи се ра, 2007, Sony Pic tu res En ter ta in ment).
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сто је и мно ги дру ги сиг на ли (сле пи ми ше ви, ко шмар ни сно ви) ко ји тре ба 
да на го ве сте пр ву по ја ву вам пи ра. 

Основ на раз ли ка је, опет, у ти пу вам пир ског ју на ка: Мур на у ов вам пир не-
ма ду шу, он је го то во као ин сект, док је лик вам пи ра ко ји у овом фил му ма-
е страл но ту ма чи Кла ус Кин ски, вр ло људ ски, хо ће да уче ству је у људ ским 
осе ћа њи ма, осе ћа љу бав. Чак и док уми ре, из оп штен је из људ ске за јед ни-
це. То је те жи ште вам пир ског ли ка у Хер цо го вој вер зи ји, ко је Мур на у ов 
филм не ма; ње гов Нос фе ра ту ис ти че мно го ви ше тип ске не го пси хо ло шке 
аспек те ли ка вам пи ра.

У озбиљ но схва ће ном жан ров ском фил му, по себ но ка да је реч о фил му о 
вам пи ру, је дан од им пе ра ти ва је и спа ја ње ерот ског и та на то ло шког. Хер-
цо го во оства ре ње спа да у ред оних ко ји то успе шно чи не без ијед не трун ке 
три ви јал но сти, та ко че сте у фил му о вам пи ру. Слич но по ку ша ва и Ко по-
ла, чи ја је вер зи ја Дра ку ле за пра во вер на вер зи ја Сто ке ро вог ро ма на, у 
све му осим у љу бав ној при чи. Иако је мит о вам пи ру иде а лан за ис тра-
жи ва ње и по кре та ње ра ди кал не кри ти ке ре стрик тив них ре жи ма, у Хер-
цо го вом оства ре њу пред ста вља се и ње гов ерот ски по тен ци јал ко ји је код 
Мур на уа, за хва љу ју ћи не жи вот но сти вам пи ра, по ти снут. 

Јед на од истин ских вред но сти Хер цо го вог фил ма је сте и дра ма уну тра-
шњег пеј за жа, ко ја се об ли ку је за хва љу ју ћи дра ма тич ном пеј за жу око-
ли не. Пеј заж по ста је сред ство за из ра жа ва ње ста ња ју на ка. Пре ду гач ки 
ка дро ви Хар ке ро вог про ла ска кроз дра ма тич ну при ро ду у ко јој је пеј заж 
глав ни ју нак, ду хов ни ква ли тет, ни су на и шли на одо бра ва ње ком па ни је за 
ко ју је Хер цог сни мио овај филм (20th Cen tury Fox). Филм им је био пре-
ви ше спор, и ни је би ло раз у ме ва ња за чи ње ни цу да су пеј заж и ју на ко во 
кре та ње кроз пеј заж ва жни ји од са ме при че, тј. да су они са ма при ча, што 
је пот пу но не ак ци о но и не ра зу мљи во за за пад ног по сма тра ча. Не ма (а та-
да ни је ни мо гло би ти) ком пју тер ски ге не ри са них сли ка. Чи та ва дра ма за-
сно ва на је у пот пу но сти на сме њи ва њу све тло сти и сен ке: пре ла зак у сен ку 
тре ба да пред ста ви пре ла зак у дру га чи је по сто ја ње, у Зе мљу сен ки. Мур-
на у о ва вер зи ја је цр но-бе ла, док Хер цог исти кон траст по сти же сме њи ва-
њем све тло сти и сен ке. Ква ли те ту све тла по кло ње на је у ње го вој вер зи ји 
ве ли ка па жња, и она је од по себ ног зна ча ја у фил мо ви ма о вам пи ру, бу ду-
ћи да је реч о би ћу чи је по сто ја ње до слов но за ви си од све тло сти (од но сно, 
би ћу ко је днев на све тлост уни шта ва). Сни ман у хо ланд ском гра ду Дел фту 
(сце нич но, иди лич но, сти ли зо ва но ме сто), као и у ис точ ној Сло вач кој (ди-
вља при ро да), овај филм у пр ви план по ста вља упра во пре ла зак у по себ ну 
(одво је ну) ствар ност. Па ра лел на ствар ност (ула зак у Зе мљу фан то ма) је сте 
им пе ра тив фил ма о вам пи ру, што је и глав ни про блем са Ко по ли ном вер-
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зи јом, ко ја оста је бај ко ви та од по чет ка до кра ја, без успе шних пре ла за ко ји 
на гла ша ва ју бит вам пи ра. Ко по лин вам пир сто га, ни по ред по ли мор фи је, 
не ода је ути сак опа сно сти, док у Хер цо го вој вер зи ји по сто ји ар хе тип ски 
ква ли тет вам пи ра као би ћа из ко шма ра, прем да је реч о вам пи ру ко ји не 
ме ња об ли ке. 

Ко по ли на иде ја је, пак, би ла да на пра ви спе ци фич ну ви зу ел ну пред ста ву 
(уз по моћ ко сти ма и сце но гра фи је) ка ко би из бе гао нај ди рект ни ју асо ци-
ја ци ју на Бра у нин го вог Дра ку лу, и то пред ста ву за сно ва ну на по себ ном 
све ту ка кав је дат у над ре а ли стич ким фил мо ви ма. Иако твр ди да је ње го-
ва ико но гра фи ја ин спи ри са на фил мо ви ма Жа на Кок тоа, ње гов ути цај је у 
овом оства ре њу ви дљив тек по сред но и са мо рет ко је по стиг ну та ат мос-
фе ра кок то ов ског ожи вље ног ми та. Ко по лин од нос пре ма жан ру ба зи ран 
је на по ку ша ју да у филм о вам пи ру укло пи над ре а ли стич ку ико но гра фи-
ју, ка ко би из бе гао зам ке жан ров ског фил ма. Ка да је реч о кон ти ну и те ту, 
Ко по ла као по себ ну вр сту на сле ђа по ми ње још и фил мо ве из пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка ве за не за Сан Фран ци ско (на при мер, екс пе ри мен-
тал ни фил мо ви Сте на Бре ки џа), као и нео спор не ути ца је Мур на уа и Дре-
је ра, ка да је у пи та њу филм о вам пи ру. У све тлу филм ске исто ри је, вре ди 
ис та ћи све ове уз о ре (ма ко ли ко их сам филм не за зи вао у па мет), упра во 
као по ку шај ус по ста вља ња од но са пре ма тра ди ци ји и исто ри ји фил ма о 
вам пи ру: сви ути ца ји се ме ша ју да би са чи ни ли но ву фор му, од но сно, реч 
је о при ку пља њу гра ђе ко ју тре ба об ра ди ти на нов на чин – не ко пи ра њу, 
већ на ста вља њу тра ди ци је и пре но ше њу ин спи ра ци је. 

На до ве зи ва ње на Мур на у о ву вер зи ју вам пи ра (као нај ра ни ју и умет нич ки 
нај у спе ли ју) по ка зу је и да је вам пир јед на од уни вер зал них ми то ло ге ма 
ко је стал но до би ја ју но ве ре ин тер пре та ци је. За ни мљи во је и то да ни јед-
на филм ска вер зи ја Дра ку ле ни је на ста ла пре ра та: на кон ње га, умет нич-
ки по кре ти као што су не мач ки екс пре си о ни зам, над ре а ли зам и да да и зам 
ба ви ће се упра во ова квим ко шмар ним сли ка ма. У том сми слу, Мур на у о ва 
вер зи ја пред ста вља вр хун ско оства ре ње, на ста ло као плод укр шта ња жан-
ров ског фил ма са ду хом вре ме на. Сто га су мно ге са вре ме ни је пред ста ве 
вам пи ра за пра во осло ње не ви ше на ви зу ел ни ин вен тар ки не ма то граф-
ских ин тер пре та ци ја не го на Сто ке ро вог књи жев ног ју на ка. 

Филм о вам пи ру као жан ров ски филм зах те ва од го ва ра ју ћи де кор да би 
уоп ште мо гло да се го во ри о пред ста ви та квог ли ка, ма да, у окви ри ма је-
дин стве ног де ко ра, вам пир мо же би ти и не му што би ће из пре да ња, ко ли ко 
и мо дер ни ари сто кра та. Мо жда је у то ме и кључ по пу лар но сти Ко по ли не 
вер зи је, ко ја вам пи ра пред ста вља у мно го ра зних, што ан тро по морф них, 
што зо о морф них об ли ка. 
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Као жан ров ски филм, филм о вам пи ру са сва ким но вим по ку ша јем адап-
та ци је пред ста вља све ве ћи иза зов за ауто ра, јер се су о ча ва са мно го пу та 
об ра ђи ва ном те мом. Ова за си ће ност де лом до ла зи од чи ње ни це да је го то-
во сва ки но ви со ци јал ни или кла сни про блем, ра сно или сек су ал но пи та-
ње мо гу ће пред ста ви ти ам би ва лент ним ли ком вам пи ра. Пре ва зи ла же ње 
жан ра, тј. ње го во обо га ћи ва ње без су ви шног по на вља ња већ ви ђе ног, јед-
но је од нај те жих по ду хва та и пред ста вља сам вр ху нац успе ха у пра ће њу 
и обо га ћи ва њу тра ди ци је, у ње ном нај пре чи шће ни јем, ели о тов ски схва-
ће ном ви ду.
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MO TIF OF VAM PI RE IN CI NE MA AND CI NE MA TIC ADAP TA TION OF THE 

NO VEL – DRA CU LA, BY BRAM STO KER

Sum mary

Th e su bject of this pa per is the mo tif of vam pi re in a com pa ra ti ve analysis of 
li te rary works and mo vi es; its goal is – to po int out the si mul ta ne ity of de ve lop-
ment of the sa me mo tif wit hin two diff  e rent me dia. Th e emp ha sis is put on mo-
re con tem po rary mo tifs which had ap pe a red in li te ra tu re a lit tle bit ear li er, and 
in ci ne ma from the very be gin ning, such as – the ot her ness of vam pi re, vam pi re 
in the light of neo co lo ni a lism, vam pi re as al le gory of ma te ri a lism and cor po ra-
ti ve gre e di ness, its ero tic po ten ti als etc., with a spe cial vi ew on the advan ta ges 
ena bled by the gen re it self, but on the im po sed re stric ti ons as well. At the sa me 
ti me, this pa per tri es to de ter mi ne the re a sons of gre at po pu la rity of Sto ker’s 
oeuvre and his ca no ni cal im por tan ce for ci ne ma to graphy, not withstan ding the 
fact that he has as his pre de ces sors equ ally good and re le vant gen re mo vi es, 
very su i ta ble for ci ne ma tic adap ta tion (Car mil la by J. She ri dan Le Fa nu or his 
fi rst got hic no vel Th e Ca stle of Otran to by Ho ra ce Wal po le). Be si de a cle arly 
po si ti ve en ding of the mo vie, in which the good ta kes vic tory over the evil, most 
im por tant ro le in bu il ding his sta tus cer ta inly co mes from the ste re otypi cal 
pre sen ta tion of vam pi re, ico no graphy and typi cal va lu es of vam pi re de ve lo ped 
in the ci ne ma ver si ons of vam pi re myth (espe ci ally with Cop po la, who se fi lms 
are very true to the ir li te ra tu re mo dels). Our analysis is ba sed on the dis tin-
ction bet we en two fun da men tal types of vam pi re (be fo re ani mism and aft  er 
ani mism), whe re mo re re cent ones (of no ble and hu man ori gin) we re far mo re 
pro duc ti ve aas well, at le ast when ci ne ma works are con cer ned.

Es sen ti ally im por tant qu e sti on is the qu e sti on of con ti nu ity of li te rary and ci-
ne ma tic hi story of vam pi re mo tif. Th e eff  ort of re pe a ted mo de ling of the tra di-
tion and/or its con ti nu ity is most tran spa rent in the com pa ri son in which the 
star ting po int is the no vel of Bram Sto ker – Dra cu la on the one hand, and so-
me of its most fa mo us adap ta ti ons – Brow ning’s and Cop po la’s Dra cu la, then 
Mur na u’s and Her zog’s Nos fe ra tu, on the ot her hand. With the de ve lop ment 
of vam pi re mo tif in ci ne ma, co mes the se pa ra tion and dis tan cing from its li te-
rary mo del, so that, as in the Her zog’s ver sion of Nos fe ra tu, the pre sen ta tion of 
vam pi re be co mes in a gre a ter ex tent ba sed on ci ne ma (Mur na u’s co unt Or lok), 
than on li te rary pre de ces sor (So ker’s co unt Dra cu la).



94

М
О

 ТИ
В В

АМ
 ПИ

 РА
 Н

А Ф
И

Л М
У И

 Ф
И

ЛМ
СК

Е А
Д

АП
 ТА

 Ц
И

 ЈЕ
 РО

 М
А Н

А Д
РА

 КУ
 ЛА

 БР
Е М

А С
ТО

 КЕ
 РА

 



95

Sa
 ša

 M
i li

ć

ori gi nal ni na uč ni rad

HIČ KOK: MO DER NI SU BJEKT 

U PO LI TIČ KOM PRO STO RU

Sa ša Mi lić1

Aka de mi ja le pih umet no sti, Be o grad

Ap strakt: 
Fil mo vi Al fre da Hič ko ka če sto se uzi ma ju kao pri me ri od lič ne za ba ve. Pu ni 
sa spen sa, oni gle da o ce vo de kroz niz do ga đa ja ka ko bi im, pre sve ga, pru ži li in-
ten zi van emo ci o nal ni do ži vljaj. U ovom ra du ana li zi ra mo ne ke od re di te lje vih 
fi l mo va, po seb no Se ver–se ve ro za pad (1959), nu de ći jed nu dru ga či ju ana li zu 
ko ja ot kri va po li tič ki dis kurs u po za di ni špi jun skih za ple ta ko ji su Hič ko ku 
svoj stve ni. Na pra vljen u ze ni tu Hlad nog ra ta, fi lm je uro njen u di kurs o su ko-
bu SAD i SSSR-a, ko ji je pri ka zan kao po sle di ca raz vo ja mo der nog in du strij-
skog dru štva i nje mu svoj stve nog otu đe nja. 

Ključ ne re či: 
Hič kok, Se ver–se ve ro za pad, po li ti ka, Hlad ni rat, sa vre me nost, ni vo sve sti, gle-
di šte. 

1. Hič kok i špi jun ski tri ler

Pri ča o Hič ko ko vom sa mo ot kri ću ne raz dvo ji va je od tri le ra. Kao mno ge dru-
ge pri če o nje go voj ka ri je ri, i ona se raz vi ja la uz nje gov bri žan nad zor. Ako je 
Sta nar (Th e Lod ger, 1926), po nje go vim re či ma, bio „pr vi pra vi Hič ko kov fi lm“, 
Čo vek ko ji je pre vi še znao (Th e Man Who Knew Too Much, 1934), pr vi iz sek ste ta 
tri le ra sni mlje nih 30-ih go di na XX ve ka, us po sta vio je nje go vu kre a tiv nu re pu-
ta ci ju. Ovaj fi lm je otvo rio put se ri ji špi jun skih tri le ra ko ji pred sta vlja ju kri tič ki 
naj ce nje ni ji deo nje go ve ka ri je re u En gle skoj (Truff  a ut, 1967: 30). Na kra ju, Hič-
ko kov rad na po džan ru špi jun skog tri le ra bio je do vo ljan da Ša brol i Ro mer pro-
gla se da je on us peo da stvo ri no vi ža nr, „in te li gent ni špi jun ski tri ler“ (Roh mer, 
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Cha brol, 1979: 38). Isto vre me no, ovih šest fi l mo va ko ji su na pra vlje ni iz me đu 
1934. i 1938. le že u osno vi Hič ko ko vog ka sni jeg uz di za nja do ni voa auto ra.

Ka ko nam Tom Rajl po ka zu je, po sto je fi lm ski i, pre sve ga, li te rar ni pret hod ni ci 
Hič ko ka, ko ji se mo gu na ći još u XIX ve ku. On pro na la zi mo ti ve mi ste ri je i na-
si lja kod pi sa ca kao što su Ed gar Alan Po, Ar tur Ko nan Dojl i Vil ki Ko lins, dok 
po re klo špi jun skih tri le ra vo di do ro ma na Vi lje ma L. Kve ja i Er ski na Čajl der sa, 
na pi sa nih oko 1900. go di ne (Ryall, 1986: 120) Glav ni te mat ski ele men ti li te rar-
nog tri le ra je su he roj i za ve ra sa ko jom se on su o ča va. Iako sa osta lim po džan ro-
vi ma kri mi na li stič ke fi k ci je de li ele men te kao što su ubi stvo, mi ste ri ja i kra đa, 
tekst špi jun skog tri le ra u pr vi plan kao glav nu ka rak te ri sti ku ko ja po ve zu je ove 
ele men te ne is ti če ob ja šnje nje mi ste ri je već avan tu re he ro ja. 

U pr vom de lu ovog ra da na zna či će mo od no se iz ma đu glav nih ele me na ta „hič-
ko kov skog tri le ra“, fo ku si ra ju ći se na ve ze iz me đu he ro ja i po li tič kog pro sto ra u 
ko jem se za ve ra od vi ja. Se ver–se ve ro za pad (North by Nor thwest, 1959), sni mljen 
pri kra ju Hič ko ko ve ka ri je re, je dan od nje go vih naj sa mo re fe rent ni jih fi l mo va, 
pru ža nam pri li ku da po gle da mo pri mer ra da u ko me za o kru že na for ma kon-
stant no ide ivi com pa ro di je. Ovaj fi lm čvr sto pra ti li ni ju Hič ko ko vih en gle skih 
špi jun skih tri le ra, de le ći po seb no mno go slič no sti sa fi l mom Tri de set de vet ste-
pe ni ca (Th e 39 Steps, 1935). Se ver–se ve ro za pad ta ko đe sa dr ži do dat ne mo ti ve 
ko je je Hič kok uveo sa ame rič kim fi l mo vi ma „nje go vog“ žan ra: Stra ni do pi snik 
(Fo re ign Cor re spon dent, 1940), Sa bo ter (Sa bo te ur, 1942), Ozlo gla še na (No to ri-
o us, 1946), kao i one iz fi l mo va ko ji pri pa da ju ši roj ka te go ri ji tri le ra: Po gre šan 
čo vek (Th e Wrong Man, 1956), Ne po zna ti iz Nord-eks pre sa (Stran gers on a Train, 
1951), i Vr to gla vi ca (Ver ti go, 1958). Pi sac sce na ri ja, Ernst Le man, za mi slio ga je 
kao sa vr šen Hič ko kov tri ler u ko me pre ci znost i si me tri ja za ple ta idu ru ku pod 
ru ku sa Hič ko ko vim pri lje žnim i efi  ka snim pri ča njem pri če.2 

Dok je ti pi čan he roj špi jun ske li te ra tu re naj če šće pro fe si o nal ni taj ni agent, Hič-
kok pre fe ri ra glav ne li ko ve ko ji ni su po ve za ni sa cen tral nom, če sto be ne vo lent-
nom, in sti tu ci jom, što va ži za pro fe si o nal nog špi ju na. Ova ten den ci ja je vi dlji va 
već u pr vom od nje go vih šest bri tan skih špi jun skih tri le ra, Čo ve ku ko ji je pre vi še 
znao, kao i u cen tral nom li ku fi l ma Tri de set de vet ste pe ni ka ko ji ni je pro fe si o-
nal ni špi jun, Ri čar du Ha ne ju. Čak i u špi jun skim tri le ri ma na pra vlje nim to-
kom ra ta, ka da je nje gov po li tič ki stav bio vid no na gla šen, Hič kok vo li da stva ra 
glav ne li ko ve ko ji su ne za vi sni od dr žav nih in sti tu ci ja. Oni su te sno po ve za ni sa 

2 Le ma nov do pri nos ovom fi l mu je vr lo zna ča jan. Iako su on i Hič kok bli sko sa ra đi va li na sce na ri ju, 
mno ge su ide je iz vor no bi le Le ma no ve. U ostat ku ra da ko ri sti će mo sa mo Hič ko ko vo ime da ozna-
či mo auto ra, ali Le ma no vo ime se ne sme ni ka ko za bo ra vi ti. 
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ci lje vi ma jed ne od stra na u kon fl ik tu, mo ti vi sa ni ple me ni ti jim mo ti vi ma ne go 
što je to sa mo lič ni in te res da se iz vu ku iz ne po volj ne si tu a ci je. Ali, bez ob zi ra na 
sve, oni ipak osta ju ne za vi sni.3 

U ovom po gle du Ro džer Tor nhil iz fi l ma Se ver–se ve ro za pad pred sta vlja oli če nje 
he ro ja hič ko kov skog špi jun skog tri le ra. On ne ula zi u za ve ru do bro volj no, on 
je pot pu no ne za vi san u od no su na stra ne u kon fl ik tu i nje gov osnov ni in te res 
je da pre ži vi. To kom go di na Hič kok je eks pe ri men ti sao sa raz li či tim na či ni ma 
na ko je svog he ro ja uvla či u za ve ru. To je po ne kad bi la ot mi ca de te ta, ili su sret 
sa ne znan cem, pro fe si o nal na re por ter ska du žnost, slu čaj za me ne iden ti te ta itd. 
Ov de je sam he roj, Tor nhil, otet i ta ko uvu čen u noć nu mo ru. Taj do ga đaj efi  ka-
sno pre ki da po ten ci jal ne ve ze iz me đu li ka i bi lo ko je in sti tu ci je, nje nih ci lje va i 
struk tu re, ce log pr tlja ga ko ji ona sa so bom no si i ko ji bi mo gao da ve že gle da o ca 
ne kim do dat nim sku pom vred no sti. Je di no što je bez re zer vno va žno je ste da 
glav ni lik pre ži vi i u ovom tre nut ku, su prot no slu ča ju ka da je ot mi ca de te ta iza-
bra na da po kre ne sled do ga đa ja, iz o sta ju čak su i ja ke po ro dič ne ve ze kad he roj 
raz mi šlja o svom usu du.

Tor nhi lo va maj ka igra va žnu ulo gu u fi l mu, ali u nje go vom vred no va nju za ve re, 
ona za u zi ma spo red no me sto. Nje go vi in te re si su pot pu no se bič ni, on je iz dvo-
jen iz svog ži vot nog okru že nja i „sa mo“ nje go va go la eg zi sten ci ja je u pi ta nju. 
Lik Tor nhi la je ta ko otvo ren za iden ti fi  ka ci ju gle da o ca bez ika kvih do dat nih 
kva li fi  ka ci ja. U fi l mu Se ver–se ve ro za pad ova kva re duk ci ja omo gu ća va vr lo ra ni 
po če tak za ple ta, od mah po sle krat ke, kom for ne vo žnje do ho te la „Pla za“.

Za ve ra je kao dru gi pol špi jun skog tri le ra cen tral na za nje go vo funk ci o ni sa nje. 
U su šti ni mi ste ri o zna i ne stal na, ona oko he ro ja gra di svet pa ra no je. Bez kon-
tak ta sa bi lo ko jom stra nom u kon fl ik tu, he roj u Hič ko ko vom fi l mu je če sto 
ba čen u bor bu pro tiv obe, dok po li ci ja za u zi ma za seb nu po zi ci ju u pre te ćem 
tro u glu ko ji okru žu je ju na ka. Ve za sa po li ci jom je uvek pri lič no kom plek sna i 
ne ja sna, što do dat no po ve ća va epi ste mo lo šku ne sta bil nost glav nog li ka. Ovaj 
obra zac izo lo va nog in di vi du al ca uvu če nog u za mra če ni svet vla di nih agen ci ja 
već je vi đen u Tri de set de vet ste pe ni ka. Se ver–se ve ro za pad na gla ša va ovaj mo tiv 
izo lo va nog ju na ka pot pu nom ne ve ri com Tor nhi lo vog advo ka ta u is po lja va nje 
nje go ve ne vi no sti. Nje go va maj ka ne ko li ko pu ta uza stop ce od bi ja da po ve ru je 
u nje go vu ti ra du o opa sno sti či me se, u su šti ni, pri dru žu je za ve ri pro tiv nje ga. 
Tor nhil je ta ko li šen sko ro sva ke efi  ka sne po dr ške lju di i in sti tu ci ja na ko je on, 
ipak, re dov no ra ču na čim se opa snost pri bli ži.

3 De vlin iz fi l ma Ozlo gla še na je iz u ze tak, ma da su ogra ni če nja ko ja no si rad za or ga ni zo va nu dr žav-
nu in sti tu ci ju i za nje ga vr lo ne pri jat na. 



98

H
IČ

 KO
K:

 M
O

 D
ER

 N
I S

U
 BJ

EK
T 

U
 P

O
 LI

 TI
Č K

O
M

 P
RO

 ST
O

 RU
 

Mo tiv ner vo znog ju na ka, od no sno ju na ki nje, ko joj ni naj bli ži ne ve ru ju on da 
kad joj je to naj po treb ni je, već je bio raz vi jen u fi l mu Da ma ko ja ne sta je (Th e 
Lady Va nis hes, 1938). U ovom fi l mu, Aj ris Hen der son pro la zi kroz du gu tra u mu 
ka ko bi do ka za la vla sti ma i svom bu du ćem iza bra ni ku Džil ber tu, da mis Froj 
ni je nje na iz mi šljo ti na. U fi l mu Se ver–se ve ro za pad de ša va se sli čan niz do ga đa-
ja, ali za raz li ku od Da me ko ja ne sta je, gde je gle da o če va iden ti fi  ka ci ja po de lje na 
iz me đu pri jat ne mis Froj i pri jat ne mis Hen der son, od ko jih je jed na ne sta la, a 
dru ga vr lo za bri nu ta, ov de po sto ji sa mo je dan lik za ka na li sa nje te iden ti fi  ka-
ci je. Ro džer Tor nhil je da le ko naj pro mi nent ni ji fo kus gle da o če ve sim pa ti je, bez 
ob zi ra na to što ni je pun vr li na kao dve po me nu te da me. Na kra ju kra je va, on i 
ni je to li ko loš; ta ko đe vr lo je te ško ne iden ti fi  ko va ti se sa li kom ko ji glu mi Ke ri 
Grant. Ali, naj va žni je od sve ga, nje go va po zi ci ja u na ra tiv noj struk tu ri do vo di 
do iden ti fi  ka ci je. U kon stant noj opa sno sti je ni ko dru gi do on; on je kon stant no 
pred met iz da je i gle da lac prak tič no ne ma dru ge op ci je ne go da se iden ti fi  ku je 
sa Tor nhi lom. 

Cen tral no me sto ko je sa spens ima u po ve zi va nju svih ovih ele me na ta te ško se 
mo že pre na gla si ti. Hič ko ko va že lja da po ve de pu bli ku na emo ci o nal nu vo žnju 
to bo ga nom ima la je glav nu ulo gu u na či nu na ko ji je on ne pre kid no me njao 
di je ge tič ki svet nje go vih fi l mo va. Če sto je po na vljao da je mno go vi še bio za in-
te re so van da stvo ri sa spens ne go da re ši mi ste ri ju i to je, za i sta, jed na od glav nih 
raz li ka iz me đu špi jun skog tri le ra i de tek tiv ske pri če. Ipak, ova dva po džan ra 
ni je ta ko la ko raz li ko va ti. Nji ho vi di je ge tič ki sve to vi u oba slu ča ja po sta vlja ju 
splet pi ta nja pred gle da o ca i pred glav ni lik. Ko nač ni cilj na ra ci je je da od go vo ri 
na neo d go vo re na pi ta nja, da raz ja sni re la ci je i da raz re ši pro ble me. I dok de tek-
tiv ska pri ča uglav nom osta vlja pro stor i vre me za ra ci o nal ni ji pri stup de ta lji ma 
enig me, kao što to na pri mer či ni Psi ho (Psycho, 1960), fo kus špi jun skog tri le ra 
po me ren je ka bor bi glav nog ju na ka pro tiv za ve re, pre ma nje go vim po ku ša ji ma 
da pre ži vi. Sa spens je stvo ren to kom nje go vih avan tu ra, i ka ko je već na gla še no, 
iz ne na đe nje je ne iz be žan ele ment u toj jed na či ni, omo gu ću ju ći da se pro ces stva-
ra nja sa spen sa raz vi je u ta la si ma, je dan iza dru gog (Chat man, 1978: 59–62). 

2. Za ve ra, svest i po li tič ki pro stor

Kao što Hič ko ko vo ob ja šnje nje ulo ge Mek ga fi  na u nje go vim fi l mo vi ma po tvr-
đu je, lo gič na ko he rent nost svih de ta lja za ve re pro gre siv no gu bi svo je zna če nje 
za za plet. Ovaj za klju čak tre ba raz li ko va ti od op štih od no sa, ko ji su neo p hod ni 
da bi se pro iz ve li uslo vi neo p hod ni za eg zi sten ci jal nu bor bu glav nog li ka. Oni 
za pra vo po sta ju vr lo va žni. Za to što su ret ko eks pli cit no de fi  ni sa ni, ovi od no si 
mo ra ju bi ti iz no va po stu li ra ni za sva ku avan tu ru, da bi iz vr ši li svo ju na ra tiv nu 
ulo gu. Zbog to ga se oni ne uzi ma ju zdra vo za go to vo, kao pro du že nje uslo va 
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iz pret hod nog seg men ta. Per cep ci je cen tral ne fi  gu re, u tim ogrom nim pro me-
na ma, po sta ju me sto gle da o če vog raz u me va nja sve ta, jer se za da ci ko ji su pred 
njim ne mo gu re ši ti ako se de li ći sla ga li ce, ko ju pred sta vlja mi ste ri o zni svet, ne 
sklo pe na na čin ko ji će omo gu ći ti uspe šnu ak ci ju i na sta vak na ra ci je. Za na še 
za ključ ke bit no je pi ta nje da li je taj svet ar bi tra ran i upo tre bljen sa mo da bi 
pri vre me no omo gu ćio ju na ko ve avan tu re, u kom slu ča ju pred so bom ima mo 
ak ci o ni fi lm par ex cel len ce, ili je Hič kok us peo da mu da kom plek sni je zna če nje, 
ne ko ri ste ći ga sa mo kao ne ja sno de fi  ni sa nu pret nju da bi osi gu rao gle da o če vu 
iden ti fi  ka ci ju. Za stup ni ka pr vog mi šlje nja ni je ma lo, a me đu nji ma je i Žan-Pjer 
Gens ko ji tvr di da su sa spens i mi zan scen u fi l mu iz u zet ni, ali da fi lm ne otva ra 
mo guć no sti van se be sa mog, „da ne či ni ni šta za ži vot svog gle da o ca, osim što 
dr ži stvar nost po stra ni to kom dva sa ta svog tra ja nja“ (Ge u ens, 2000: 40).

U prin ci pu, bri tan ski fi lm 30-ih go di na op tu ži van je da je pa ter na li stič ki ras-
po lo žen pre ma svo joj pu bli ci; po re čima Maj kla Bol ka na, on je pro pu stio da 
od re a gu je na „ago ni ju svog vre me na“ (Bal con, 1969: 99). S dru ge stra ne, Tom 
Rajl tvr di da je špi jun ski tri ler bio „in di ka ci ja ras tu će sve sti o po li tič ki uza vre loj 
Evro pi“ (Ryall, 1986: 138). Po sma tra ni s te tač ke, Hič ko ko vi fi l mo vi oči gled no 
re fl ek tu ju pro me ne u po li tič koj si tu a ci ji na kon ti nen tu, uklju ču ju ći raz li či te mo-
ti ve, za vi sno od vre me na u ko me su na pra vlje ni. On je če sto me njao za ple te iz 
li te rar ne fi k ci je da bi ih uči nio sa vre me ni jim. Po li tič ki naj ek spli cit ni ji fi lm nje-
go vog bri tan skog pe ri o da, Da ma ko ja ne sta je, ko ji je pre pun go to vo otvo re nih 
re fe ren ce na to ta li tar ni re žim u Ne mač koj i nje gov sa vez sa Ita li jom, tre ba lo je 
da se od i gra na Bal ka nu. Ali, 1938. go di ne, Bal kan ni je bio po li tič ki za ni mljiv 
i ge o graf ska lo ka ci ja na ko joj se od vi ja rad nja fi l ma mo že se pro duk tiv ni je lo-
ci ra ti u Sred njoj Evro pi, pod sen kom ra stu ćeg Tre ćeg Raj ha. Ne ko li ko go di na 
ra ni je na pra vljen fi lm Tri de set de vet ste pe ni ka kon cen tri še se na špi jun ske na po-
re jed ne stra ne si le da se do ko pa taj ni o naj no vi jem bri tan skom taj nom oruž ju. 
Li te rar na osno va ovog fi l ma, špi jun ski tri ler Džo na Bju ka na, na pi san je 1915. 
go di ne, opi su ju ći aten tat po ve zan sa grč kim uče šćem u I svet skom ra tu. U 1935. 
go di ni sre će mo se sa zna čaj no iz me nje nom po li tič kom po za di nom. Film se po-
ja vio u vre me in ten ziv nog pro gra ma po nov nog na o ru ža va nja ko je je pred u zeo 
Hi tler, po što se Ne mač ka u ok to bru 1933. po vu kla sa Kon fe ren ci je o raz o ru ža-
nju i na pu sti la Li gu na ro da, i u ok to bru 1935. go di ne otvo re no ob ja vi la po li ti ku 
po nov nog na o ru ža va nja, što je bi lo u su prot no sti sa od red ba ma Ver saj skog ugo-
vo ra. So vjet ski Sa vez, je di na pre o sta la pre te ća si la ko ja bi 1935. go di ne mo gla 
da pre u zme me sto one ze mlje či je špi ju ne, opi sa ne re či ma mi ste ri o zne špi jun ke 
ko ja umi re na po čet ku fi l ma, „ni šta ne bi za u sta vi lo“, efi  ka sno je eli mi ni san kao 
po ten ci jal ni kan di dat ne pla ni ra nim re či ma o „do ko nim bo ga ta ši ma“, ko je iz go-
va ra Ri čard Ha nej na iz bor nom mi tin gu. Je di no je bri tan ska cen zu ra spre či la 
stva ra o ce fi l ma da otvo re ni je uka žu pr stom na Ne mač ku. 
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Ova že lja da si tu i ra svo je špi jun ske tri le re u sa vre me noj po li tič koj kli mi išla je 
ru ku pod ru ku sa na ra tiv nim tran sfor ma ci ja ma na osnov noj li ni ji ju nak–za ve-
ra. Za ple ti za ve re kod Hič ko ka uvek su uzi ma li for mu ko ja je bi la naj po god ni ja 
za iza zi va nje pa ra no je kod glav nog li ka. Raz li či tost zbi va nja ni je do volj na; stva ri 
tre ba da iz gle da ju na ne ki na čin po zna te, ali se on da, ko rak po ko rak, ot kri va 
stvar ni, za stra šu ju ći po re dak si la. Sme šta ju ći ak ci ju u po li tič ki pro stor, ko ji gle-
da lac mo že da po ve že sa onim u re al no sti, Hič kok je uči nio taj pro ces mno go 
efi  ka sni jim. Ovo je još jed na za jed nič ka od li ka sa li te rar nim tri le ri ma, ko ja ni je 
pri vu kla mno go pa žnje u kri tič kim ra do vi ma o Hič ko ku. 

To kom go di na „hič ko kov ski tri ler“ je evo lu i rao ka pu noj ugrad nji ja kog lju bav-
nog za ple ta i ko mič nog odu ška, već vi đe nih u Tri de set de vet ste pe ni ka, u osnov nu 
re la ci ju iz me đu ju na ka i za ve re. Ovaj pro ces se raz vi jao si mul ta no sa raz vo jem 
for me ka dra s tač ke gle di šta i su bjek ti vi zo va ne na ra ci je u ce li ni u Hič ko ko vim 
fi l mo vi ma. Oba ova pro ce sa po me ra ju gle da o če vu epi ste mo lo šku si tu a ci ju pre-
ma he ro je voj po zi ci ji ko ja je, u fi l mo vi ma ko ji pret ho de fi l mu Se ver–se ve ro za-
pad, već bi la raz vi je na kao emo ci o nal no ra nji va. Ta ko u ce lom to ku ovog fi l ma 
do la zi mo do pro ce sa ko ji se po na vlja, do ela bo ra ci je i, re kli bi smo, vr lo so fi  sti-
ci ra nog raz vo ja obra sca pri sut nog u ve li koj ve ći ni Hič ko ko vih tri le ra. U osno vi 
ovog obra sca ko ji bli sko po ve zu je per cep ci ju, sa zna nje i ak ci ju he ro ja na la zi mo: 

epi ste mo lo šku po zi ci ju Ro dže ra Tor nhi la u sve tu u ko me ži vi i(1) 

nje gov od nos (ak tiv ni ili pa siv ni) pre ma tom sve tu.(2) 

(1) ob u hva ta pro ce se per cep ci je i raz u me va nja, a (2) uklju ču je za klju či va nje i eva-
lu a ci ju i, sa za dr škom, ak ci ju. Hič kok je po kla njao ve li ku pa žnju ve za ma iz me đu 
ove dve kom po nen te u od no su na li ko ve, objek te i do ga đa je ko ji se od vi ja ju u od-
re đe no vre me i u od re đe nom kon tek stu ko ji ih is ti če. Obje kat o ko me se za klju ču-
je i ko ji je da le ko od ja snog i ne pro men lji vog (npr. avion za za pra ši va nje i do ga đa ji 
po ve za ni s njim) ula zi u kom plek san od nos sa su bjek tom per cep ci je i kog ni ci je. 
Vre me ko ji pro la zi iz me đu (1) i (2), i sa zre va nje (2) po što je (1) bi lo pri sut no to-
kom raz li či tih vre men skih du ži na, osen če ni su u ve li kom bro ju raz li či tih ni jan si. 
Uop šte uzev, u fi l mo vi ma se mi kao gle da o ci sre će mo sa či nje ni com da je (2) vi še 
odvo je no i auto nom no ne go što je to ov de slu čaj. Va žno je shva ti ti svet, kao što je 
va žno oce ni ti ga kao osno vu za ak ci ju, ali je od nos iz me đu ova dva pro ce sa re đe 
sta vljen u pr vi plan ne go što se to de ša va u fi l mu Se ver–se ve ro za pad. Ovaj pro ces 
je u fi l mo vi ma ge ne ral no po sma tra ju ći uglav nom in ter na li zo van, a ve za (1) – (2) 
sma tra se evi dent nom i sa moob ja šnji vom kroz sa mo po sto ja nje (2).

U fi l mu Se ver–se ve ro za pad ovaj pro ces za u zi ma po ča sno me sto. Slič ni obra sci 
za u zi ma ju cen tral no me sto i u dru gim Hič ko ko vim fi l mo vi ma, Pro zor u dvo ri-
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šte (Re ar Win dow, 1951), na pri mer, go vo ri o istom pro ble mu ali iz pot pu no su-
prot ne po zi ci je, iz in va lid skih ko li ca. Raz voj raz li či tih teh ni ka su bjek ti vi zo va ne 
na ra ci je igra su štin sku ulo gu u opi sa noj pro ce du ri. On le ži u sa mom cen tru 
Hič ko ko ve spo sob no sti da uvu če pu bli ku u du bi nu psi he svo jih li ko va na in ten-
zi van, sve pri su tan na čin. U tom po gle du Re be ku (Re bec ca, 1940) mo že mo sma-
tra ti ve o ma va žnim fi l mom. Tu je Hič kok, do ne kle i pro tiv svo je vo lje, pri nu đen 
da kon stant no is pi tu je per cep ci je, ose ća nja i sa zna nja jed nog go to vo bez i me nog 
„ja“ kroz ceo fi lm. Ka sni je će pri me ni ti sli čan po stu pak, sa od go va ra ju ćim in-
ten zi te tom, sa mo u svo joj tri lo gi ji iz 50-ih: u fi l mo vi ma Pro zor u dvo ri šte, Vr to-
gla vi ca i, ko nač no, Se ver–se ve ro za pad. 

Ako pri hva ti mo da je sva ki akt per cep ci je i sa zna nja pro pra ćen oce nom kri tič-
kog su da, on da je Tor nhil cen tral na fi  gu ra ko ja po sre du je u na šem raz u me va-
nju špi jun skog sve ta, a ta ko đe i lik či je raz u me va nje do ga đa ja pred sta vlja ba zu 
za struk tu ri sa nje gle da o če vog si ste ma vred no sti. Su do vi ko ji su neo p hod ni za 
uspe šno i is prav no de la nje su vr lo ši ro kog di ja pa zo na. Ka da su po ve za ni s in-
di vi du al nim do ga đa ji ma, po go to vo ako su ovi pro pra će ni hit nom po tre bom za 
od go va ra ju ćim od go vo rom, oni su pri ka za ni kao vr lo bli ski od go va ra ju ćoj per-
cep ci ji, što ih či ni te ško pre po zna tlji vim i raz dvo ji vim. Ali, ako je sud po ve zan 
sa me ha ni zmi ma ko ji se na la ze is pod po vr ši ne do ga đa ja, on da se on mo že po ja-
vi ti mno go ka sni je od po vr šin ske ma ni fe sta ci je sa ko jom je po ve zan. 

Ta ko se ju nak na la zi u po zi ci ji ko ja se mo že od go va ra ju će opi sa ti re či ma Vi lja-
ma Džej msa iz „Prag ma ti stič ke kon cep ci je isti ne“:

Iz me đu pri si le oset nog re da i one ide al nog re da, naš je ra zum te sno pri ti-
snut“ i „...mi ne mo že mo da se la ko od no si mo pre ma ovim ap strakt nim 
re la ci ja ma, kao što ne mo že mo to isto ni sa na šim čul nim is ku stvom. Oni 
nas pri ti ska ju, a mi tre ba da ih tre ti ra mo kon zi stent no, svi de li nam se ko-
nač ni re zul ta ti ili ne (Ja mes, 1967: 434). 

Ova fi  lo zof ska po zi ci ja, ko ja va lid nost isti no no snih tvrd nji za sni va na nji ho voj 
pri me nji vo sti u re al nom sve tu, iz gle da pri klad na ka da tre ba ob ja sni ti eg zi sten-
ci jal nu po zi ci ju Ro dže ra Tor nhi la. On je za i sta „te sno pri ti snut“ iz me đu po ja va 
i ono ga što ih mo ti vi še, ta ko da je nje go va spo sob nost da na od go va ra ju ći na čin 
in ter pre ti ra svo je čul ne ose ća je vr hun ski va žna za nje gov op sta nak. U po zi ci ji 
u ko joj sva ka gre ška vo di do auto mat ske ka zne, Tor nhil je pri si ljen da na u či da 
in ter pre ti ra fan ta stič ne či nje ni ce u sve tlu si ste ma ap strakt nih re la ci ja ko je le že 
u osno vi tih či nje ni ca. 

Ob ja sni ti te ap strakt ne re la ci je u Se ver–se ve ro za pa du zna či u pot pu no sti raz u-
me ti funk ci o ni sa nje za ve re, ali i pro ni ći u po na ša nje Iv Ken dal. Spo sob nost za 



102

H
IČ

 KO
K:

 M
O

 D
ER

 N
I S

U
 BJ

EK
T 

U
 P

O
 LI

 TI
Č K

O
M

 P
RO

 ST
O

 RU
 

pre ži vlja va nje po či va na ju na ko voj spo sob no sti da funk ci o ni še pod stre som, dok 
je vre me za pra vil no raz mi šlja nje o od go va ra ju ćoj ak ci ji ne iz be žno ogra ni če no. 
Gle da no iz ove per spek ti ve, ceo fi lm kao se ri ja raz li či tih pa do va po či nje kad 
Tor nhil, na kra ju uvod ne se kven ce, sa na iz gled be zna čaj nim po sle di ca ma, ne 
uspe va da za u sta vi od la ze ći tak si u ko me se na la zi nje go va se kre ta ri ca. Čak i pre 
ne go što se to do go di, uput stvo ka ko tre ba či ta ti ceo fi lm da je nam sam Hič kok, 
u ka dru u ko me ne uspe va da se pop ne u auto bus ko ji od la zi, ka dar ko ji bi Vil-
son na zvao „re to rič kom fi  gu rom na ra tiv ne po u ke“ (Wil son, 1988: 49). Pro ble mi 
i očaj nič ki po ku ša ji Tor nhi la da ih raz re ši eska li ra ju do fan ta stič nih raz me ra i 
la nac do ga đa ja u vr lo krat kom vre me nu do vo de do to ga da je on iden ti fi  ko van, 
po mo ću fo to gra fi  je, kao aten ta tor u Uje di nje nim na ci ja ma. Na ra tiv ni obra zac se 
ne me nja. Za Tor nhi la, sva ki po gre šan po kret ko ji sle di po sle ne u spe šnog su da 
ima bol ne po sle di ce. U nje go voj po tra zi za eg zi sten ci jal nom auto no mi jom on 
uda ra o zi do ve si le, pa da, usta je, uči lek ci je, da bi opet pro šao kroz isti pro ces sa 
po ve ća nim ste pe nom sa mo sve sti.

Nje go va in te lek tu al na i in tu i tiv na sna ga to kom pr ve dve tre ći ne fi l ma ni kad 
ni je do ra sla si tu a ci ji. Slič no to me, nje go va ne mo guć nost da raz u me Iv Ken dal 
je iz vor do dat nih fru stra ci ja. Sce na nji ho ve za jed nič ke ve če re u va gon-re sto ra-
nu je per fekt no ba lan si ran raz voj po no vlje nog obra sca Tor nhi lo ve ne spo sob no-
sti da iz vu če pra vil ne za ključ ke i da de lu je od go va ra ju će u od re đe noj si tu a ci ji. 
Nje go ve pred ra su de su pot pu no po gre šne. Pr vo, nje gov po ku šaj da pri kri je svoj 
iden ti tet čist je pro ma šaj, a ipak on ubr zo po no vo, po što je od mah pod le gao la-
ska nju Iv Ken dal, po gre šno shva ta njen sa vet da po žu ri sa de zer tom kao nje nu 
ne str plji vost da što pre leg ne u kre vet sa njim. Nje gov ego je još jed nom okrut no 
po vre đen kad opa zi da ga je ona u stva ri upo zo ri la da se dva fe de ral na agen ta u 
po za di ni ka dra pe nju na voz. 

3. Se ver–se ve ro za pad i po li tič ka si la u Hlad nom ra tu

Po što je gle da lac pa žlji vo pra tio Tor nhi la od sa mog po čet ka, pret nja nje go vom 
in te gri te tu i ne prav da ko ja mu je na ne ta na iz ve stan na čin ta ko đe pred sta vlja ju 
pret nju i sa mom gle da o če vom in te gri te tu. Na po čet ku, ne za do volj stvo je re zer-
vi sa no za spe ci fi č ne do ga đa je i lju de ko ji su u njih ume ša ni, bu du ći da gle da o-
če va ne za vid na epi ste mič ka po zi ci ja još ne do zvo lja va za u zi ma nje de fi  ni tiv nog 
sta va. Sva pa žnja je usme re na ka raz re še nju, jer će to omo gu ći ti Tor nhi lu da 
do ne se svoj fi  nal ni sud i da, kad se si tu a ci ja raz ja sni, su do vi po sta nu uop šte ni ji. 
Bu du ći da se oni, u naj ši rim cr ta ma, ti ču i na sta ju u ve zi sa do ga đa ji ma i lju di ma 
iz di je ge tič kog sve ta, oni oba ve zno po sta ju slo že ni, a nji ho vi ih ele men ti po ne-
kad vu ku u su prot nim sme ro vi ma.
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Isto vre me no, gle da lac je su o čen sa stal nim i kon zi stent nim pro ce som ko ji si-
tu i ra ak ci ju u fi l mu u kon tekst Hlad nog ra ta i in ter na ci o nal nih od no sa. Ka ko 
se do ga đa ji ni žu, po sta je ja sno da i oni na iz gled ne po ve za ni ima ju pri kri ve no 
lo gič no ob ja šnje nje i da te do ga đa je Oba ve štaj na slu žba kon tro li še mno go ja če 
ne go što se u po čet ku či ni lo. Po sle kon fu zi je ko ja vla da u pr voj tre ći ni fi l ma, 
ve ze sa se di štem vla sti od pre ko pu ta po sta ju ja sno vi dlji ve baš u pr vom ka dru 
sce ne u ko joj do bi ja mo ob ja šnje nje za mr še nog uvod nog kid na po va nja. Bron za-
na plo ča sa ime nom Oba ve štaj ne agen ci je (In tel li gen ce Agency) re fl ek tu je sli ku 
Ka pi to la ko ja osve tlja va mi ste ri ju ko ja okru žu je Tor nhi la. Sle de ći ka dar po ka-
zu je nam no vi ne o aten ta tu u Uje di nje nim na ci ja ma, ali kao pra te ću vest ko ja 
se na la zi sa dru ge stra ne Tor nhi lo ve fo to gra fi  je pa žlji vo gle da ju ći mo že mo pro-
či ta ti na slov: „Nik son ka že da će Za pad osta ti u Ber li nu“, iden ti fi  ku ju ći ta ko 
pro tiv ni ka u su ko bu. I po no vo, po sle ne sre će na kra ju se kven ce sa avi o nom za 
za pra ši va nje, Tor nhil, pri vu čen sna gom fo to gra fi  je, či ta o svo jim avan tu ra ma 
pre ko Ivi nog ra me na u lo kal nim no vi na ma. Da je bio ma lo pa žlji vi ji, mo gao 
je na ći pu to kaz do nji ho vog iz vo ra u dru gom na slo vu; baš is pod pri če ka ko je 
avion „ra ke ti rao“ ci ster nu, či ta mo da nam „Dnev nik ka že ka ko su Ru si unaj mi li 
ne mač ke ra ke ta še“. 

Ono što iz gle da kao ha os ima ra ci o nal no ob ja šnje nje, a zna ci vo de one ko ji „po-
sma tra ju, a ne za klju ču ju“ (kao što Tor nhil ob ja šnja va Van da mu u nji ho vom 
za vr šnom raz go vo ru) do to ga da do bi ju mno go ja sni ju sli ku ne go što bi to iz gle-
da lo na pr vi po gled. Kid na pe ri i Van dam ko ji mi ste ri o zno na sta nju ju re zi den-
ci ju Glen Ko uv, u su sed stvu gde je to kom tih da na bi lo se di šte so vjet ske mi si je 
pri UN, ni su je di ni ko je tre ba kri vi ti. Ame rič ka stra na po be đu je, ali obe stra ne 
su jed na ko bes kru pu lo zne, otu đe ne i per fi d ne. Se kven ca u se di štu In for ma tiv ne 
agen ci je da je na zna ke ci ni zma ko ji će se tek po ja vi ti u pu noj raz me ri. Bez ob zi ra 
na to što ga ju ri i po li ci ja (zbog ubi stva ko je ni je po či nio) i Van da mo vi špi ju ni, 
Tor nhil je osta vljen svo joj sud bi ni sa oprav da njem da je cilj ce le ope ra ci je „eks-
trem no va žan“ i da bi ži vot nji ho vog in fi l tri ra nog agen ta bio u opa sno sti ako bi 
uči ni li ne što da ga spa su. Ču je se i ko men tar: „C’est la gu er re“.

Ipak, ka sni je će po sta ti ja sno da je ova kvo oprav da nje is ko ri šće no kao do bar 
iz go vor da bi se iz be gla bi lo ka kva ak ci ja ko ja bi mo gla da ugro zi uspeh u igri, 
čak i ako bi ne ko li ko ne vi nih ži vo ta mo glo bi ti iz gu blje no. Na kra ju sce ne na 
aero dro mu, Pro fe sor, ob ja šnja va ju ći Tor nhi lu ce lu si tu a ci ju, ka že da je „mno go 
vi še od nje nog ži vo ta u pi ta nju“. Ali, mi ni kad uisti nu ne zna mo šta je u pi ta nju. 
Ta ra skan ski rat nik sa dr ži mi kro fi lm i po Hič ko ko vim re či ma to je bio nje gov 
naj bo lji Mek ga fi n, „naj pra zni ji, pot pu no ne po sto je ći i naj ap surd ni ji“. U iz ve-
snom smi slu, to je ono oko če ga se bo re taj ne agen ci je – ni šta. One su hi je rar-
hij ske or ga ni za ci je ne pre po zna tlji vih lju di u si vim ode li ma, či je vo de će fi  gu re 
ne sa mo što or ga ni zu ju ak ci ju već slo bod no bi ra ju i sred stva za po sti za nje pla-
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ni ra nih ci lje va, kao što to Pro fe sor ra di, i ta ko in di rekt no i ne za vi sno vred nu ju 
sa mu va žnost ci lje va. Lju di su bro je vi, po lu ge ko je se ko ri ste u pra vom tre nut ku 
i u pra vo vre me da bi se do sti gli od re đe ni ci lje vi. Raz lo zi su uvek „očaj nič ki va-
žni“. Ma ko li ko to zvu ča lo pa ra dok sal no, ovo je kri ti ka ma ni pu la ci je od stra ne 
sa mog ve li kog ma ni pu la to ra. U ovom fi l mu iz ma ni pu li sa ni svet po ka zu je ge o-
po li tič ke re la ci je ve li kih si la kao uslo ve svog po sto ja nja. Se ver–se ve ro za pad se 
ta ko mo že po sma tra ti kao vr lo ko he ren tan is hod pro ce sa u kom je za ve ri da ta 
ši ra i eks pli cit ni ja po li tič ka ko no ta ci ja. Ovaj ni vo zna če nja ne mo že se po sti ći 
bez na po ra, jer gle da lac ta ko đe tre ba da pa žlji vo pro ve ri svet ko ji je pred njim i 
mo ra, kao Tor nhil, na u či ti da po sma tra, da od la že su do ve i da iz vla či za ključ ke 
u pra vom tre nut ku. 

4. Hič kok i fi lm ski dis kurs o mo der no sti

Po sto ji, me đu tim, ja ka osno va za još ja ču ge ne ra li za ci ju u fi l mu Se ver–se ve ro-
za pad. Po ve za nost iz me đu at mos fe re Hlad nog ra ta i one ko ja vla da u ur ba nom 
sve tu mo der nog dru štva, sa „uz mu va nim“ go mi la ma i ci vi li za ci jom ma ši na to-
li ko je ja ka da je uput no da se upi ta mo: Zar ni je Hlad ni rat sa mo lo gi čan pro-
iz vod sve ga ovo ga? U po me nu toj krat koj se kven ci u Oba ve štaj noj slu žbi po sto ji 
re pli ka ko ja, uz Tor nhi lo vu stal nu uda lje nost od sve ta ko ji ga okru žu je, iz la že 
izo lo va nost i emo ci o nal nu kon fu zi ju i dru gih uče sni ka u rad nji. Po sle krat kog 
sa žet ka do ga đa ja po ve za nih sa Tor nhi lo vim slu ča jem i ne sreć ne smr ti jad nog 
go spo di na Ta un sen da, je dan od age na ta se gla sno pi ta: „To li ko uža sno tu žno, 
ka ko to da mi se sme je?“

Ta ko u Ro dže ru Tor nhi lu pre po zna je mo pri mer su bjek ta ba če nog u bez lič nu 
gu žvu mo der nog dru štva i put za raz u me va nje tog dru štva i me sto in di vi due u 
nje go vom okvi ru. Uvod ne sce ne ne sa mo da nam po ka zu ju uli ce Men het na, sr-
ca in ter na ci o nal nog ka pi ta li zma, kao me sto gde se Tor nhil ose ća kao kod ku će. 
Hu ka i bu ka mo der nog, in du strij skog sve ta ta ko đe le že u ko re nu nje go vih pro-
ble ma. Ogrom na sta kle na zgra da iz špi ce re fl ek tu je is kri vlje nu sli ku užur ba ne 
uli ce, dok po kret na vra ta po slov ne zgra de po ka zu ju ano nim nost, ne do sta tak 
ra zum ne ko mu ni ka ci je i iz nad sve ga, kon fu zi ju ko ja ka rak te ri še ži vot u mo der-
noj me tro po li. Gi gant ski ka vez ko ji me nja bo je i ko ji se ka sni je tran sfor mi še u 
ogrom ni sta kle ni obla ko der ko ji re fl ek tu je gu žvu na uli ci, pod se ća Vil so na na 
ano nim nost go mi le, gde le že Tor nhi lo vi ko re ni (Wil son, 1988: 62–81). Ge o me-
trij ska kon struk ci ja ovog ka ve za, li ne ar ni po kre ti slo va u su prot nim sme ro vi-
ma dok nam je pred sta vlje na grad ska gu žva i vla da ju ća užur ba na at mos fe ra, 
uka zu ju na me ha ni ci stič ku pri ro du sve ta ko ji vi di mo. Isto vre me no, pro sla vlje na 
mu zi ka Ber nar da Her ma na uvo di dva glav na mu zič ka mo ti va, ko ji se po ja vlju ju 
u ključ nim mo men ti ma fi l ma. Ka ko fo ni ja, ko ja se la ko mo že po i sto ve ti ti sa Tor-
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nhi lo vom kon fu zi jom, i dra ma tič na mu zi ka ep skih pro por ci ja, uz la znom li ni-
jom na gla ša va ju pri ro du i raz me re za ve re. Ta ko, tra že ći auto ra, mo že mo na ći u 
Hič ko ku re di te lja ko ji je prak tič no iz mi slio i usa vr šio fi lm sku for mu špi jun skog 
tri le ra i ko ji je, uz to, us peo da pre ne se va žnu isti nu o sa vre me nom sve tu.

I baš kad smo hte li da do ne se mo za ključ ke o nje go voj je din stve no sti, po ja vlju je 
se još sli ka iz još jed ne pro duk ci je MGM-a. Tri de set go di na pre na stan ka fi l ma 
Se ver–se ve ro za pad King Vi dor je re ži rao Go mi lu (Th e Crowd, 1928). Ta mo na-
la zi mo vr lo slič nu sli ku buč ne uli ce na Men het nu ko ja se re fl ek tu je na ve li kom 
sta kle nom pa ne lu, sa mo ovog pu ta u cr no-be loj teh ni ci. U is toj se kven ci, ko ju je 
Vi dor sni mio u do ku men tar nom ma ni ru, i ko ja mo že vr lo si gur no bi ti po sma-
tra na kao deo ta la sa „grad skih sim fo ni ja“ ko je su se po ja vi le u svet skom fi l mu 
tog vre me na, vi di mo po kret na vra ta po slov ne zgra de. Hič kok je oči gled no imao 
do volj no sa mo po u zda nja da, in spi ri san cr no-be lim sli ka ma ko je je Vi dor sni mio 
skri ve nom ka me rom na uli ca ma Nju jor ka, po no vo sni mi vr lo slič ne sce ne, ko jih 
ima do sta u Se ver–se ve ro za pa du, u teh ni ko lo ru i na ši ro kom plat nu. Me đu tim, 
slič no sti iz me đu ova dva fi l ma ne za vrša va ju se na oči gled no slič nim vi zu el nim 
mo ti vi ma. Džon Sims, ju nak Vi do ro vog fi l ma, ro đen tač no 1900. go di ne, ose ća 
se iz gu blje nim u grad skoj džun gli ur ba nog me tro po li sa. U ve li koj fi r mi na Vol 
stri tu u ko joj ra di on je sa mo broj. Za jed no sa dru gim za po sle nim če šlja se u 
ogrom nom mu škom to a le tu. S dru ge stra ne, sa mo što je po be gao iz vo za ko ji se 
zo ve „Dva de se ti vek“, Tor nhil uspe va da uči ni ano nim nost in di vi due u mo der-
nom sve tu nje go vom pri vre me nom pred no šću. Ob u čen u por tir sku uni for mu, 
on je ne pre po zna tljiv na že le znič koj sta ni ci dok se kri je iza bra de na či nje ne od 
pe ne za bri ja nje u mu škom to a le tu vr lo slič nom onom ko ji ko ri sti Vi dor.

Ove ve ze iz me đu fi l mo va Go mi la i Se ver–se ve ro za pad pri si lja va ju nas na ši ru 
per spek ti vu da bi smo mo gli da raz u me mo pred sta vlja nje mo der no sti u ovom 
po sled njem. Sim bo lič ka sna ga po kret nih vra ta i lift  a, ko ja funk ci o ni še kao kri-
ti ka in du strij skog dru štva, ne po či nje sa Vi do ro vim fi l mom. Ume sto to ga, ona 
nas vo di do Vaj mar skog fi l ma 20-ih go di na XX ve ka, pre ci zni je do Po sled njeg 
čo ve ka i Me tro po li sa. Hič kok ta ko po la zi od svo jih ame rič kih pret hod ni ka da bi 
sti gao do jed nog od naj va žni jih iz vo ra svo je in spi ra ci je, do evrop skih umet nič-
kih fi lm skih po kre ta iz dva de se tih.  

U za ključ ku, iz gle da oči gled no da Hič kok i Le man u Se ver–se ve ro za pa du da ju 
svo ju oce nu o XX ve ku ko ji je u 1958. go di ni re zul ti rao u ap surd nim, otu đe nim 
cen tri ma si la što su do ve le svet na ivi cu nu kle ar nog uni šte nja. U tom smi slu 
ovaj fi lm pred sta vlja ne ma nje upe ča tljiv ko man tar o in ter na ci o nal nim od no-
si ma ne go što su to An to ni o ni je va Eklip sa (L’Ec lis se, 1962) ili Kju bri kov Dok tor 
Stren džlav (Dr Stran ge lo ve, 1964). Ipak, on se po ja vio ne ko li ko go di na pre ovih 
fi l mo va.
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Ne iz be žan jaz iz me đu per cep ci je i sve sti o re al no sti, ili po Džej mso vom reč ni-
ku iz me đu pri si le oset nog re da i one ide al nog re da, ta ko vi dlji ve u mo der nom 
sve tu, za Hič ko ka je na kra ju ne pre mo stiv. Kon stant no fru stri ra na že lja su bjek-
ta da spo ji ovo dvo je re zul ti ra sta njem stre sne une zve re no sti. Po sto ji mno go 
de ta lja ko ji oprav da va ju či ta nje Se ver–se ve ro za pa da kao me ta-fi lm skog tek sta 
u ko jem Tor nhil, sa stal nim pre ki di ma, po ku ša va da do seg ne eks pla na tor nu 
ko he ren ci ju sve ta oko se be. On to či ni za gle da o ca, i sa gle da o cem, u sta nju 
fl uk tu i ra ju ćih, ali ipak stal nih pre pre ka ko je iza zi va ju ra zni fak to ri. U ovom 
me ha ni zmu ko ji se po na vlja, iz ne nad na ot mi ca, al ko hol, ne u hva tlji ve že ne i 
stra ne i do ma će oba ve štaj ne agen ci je igra ju istu ulo gu, tvo re ći ta ko ono što su 
Kra ka u er i Be nja min sma tra li jed nom od osnov nih od li ka fi lm skog is ku stva i 
mo der no sti uop šte.

Hič kok ocr ta va po li tič ku svest su bjek ta u mo der no do ba kao u osno vi ank si o-
znu, ne u ro tič nu re la ci ju u ko joj su bjekt de la iz osnov ne že lje za eg zi sten ci jal nom 
auto no mi jom, uvek ne ka ko osta ju ći na po vr ši ni, ali ni kad ne do bi ja ju ći vre me na 
za pre dah. Vred no sti su bjek ta, nje go vi ci lje vi, že lje i na čin per cep ci je i raz mi šlja-
nja su sva ki put iz no va re for mu li sa ni u in ter ak ci ji sa spolj nim sve tom po li tič-
kog vre me na, pro sto ra i uzroč no sti. For me spolj nog sve ta ne sa vi ja ju se la ko u 
skla du sa Tor nhi lo vom, a u pro ši re nju, i na šom pa žnjom, pam će njem, ma štom 
i emo ci ja ma, za raz li ku od Min ster ber go ve de fi  ni ci je uje di nju ju ćeg prin ci pa fi l-
ma (Münster berg, 1916: 173). U fi l mu Se ver–se ve ro za pad gle da o ci, ko ji su ve o ma 
iden ti fi  ko va ni sa Tor nhi lom, ni kad ne ma ju do volj no vre me na da uži va ju u plo-
do vi ma svo ga ra da, uvek gur nu ti na pred ne iz be žnim tem pom pro me ne. Film je 
ta ko sme šten iz me đu že lja gle da o ca da pri svo ji svet ko ji vi di i sve ta ko ji je stal no 
na ne ko li ko cen ti me ta ra do me ta od gle da o če vih um nih i emo tiv nih spo sob no-
sti. Mi ni kad ne sa zna je mo da li je skla dan i har mo ni čan si stem ko jem Tor nhil 
te ži, i ko ji bi ga za dr žao u po zi ci ji ap so lut ne kon tro le ko ju je ta ko sa mo u ve re no 
dr žao na po čet ku fi l ma, mo guć. 

Min ster berg je vr lo ra no spo znao va žnost men tal nog apa ra ta za funk ci o ni sa nje 
me di ju ma, ali je, u svo joj že lji da po stig ne kan tov sku sa mo do volj nost umet no-
sti, ču va nu sa mo este tič kim nor ma ma, uklo nio fi lm u pot pu no sti iz van ka zu-
al no sti spolj njeg sve ta. U kon tra stu, di je ge tič ki svet u Se ver–se ve ro za pa du sto ji 
u kon stant noj ten zi ji sa sve šću su bjek ta. Ta ten zi ja na sta je iz nje go ve ne mo guć-
no sti da bez bol no asi mi lu je di je ge tič ki svet ko ji, pak, pri vid no iz gle da spre man 
i lak za asi mi la ci ju, ta ko da su bjekt stal no po ku ša va da to uči ni. Ova bes po moć-
nost je po ja ča na kom plek snom po ve za no šću od no sa na ekra nu sa od no si ma 
ko ji vla da ju van bi o sko pa, či ne ći ta ko fi lm od lič nim me di jem za osli ka va nje 
eg zi sten ci jal ne po zi ci je su bjek ta u mo der no do ba. Isto vre me no, kao što na to 
uka zu je Vil son, ovaj fi lm nu di dra go ce nu mo guć nost za beg iz pro ble ma tič ne 
si tu a ci je, kao što se vi di u ogor če noj bor bi za ta ra skan skog voj ni ka, ko ji na kra ju 



107

Sa
 ša

 M
i li

ć

ot kri va ko mad fi lm ske tra ke. U fi l mu le ži taj na spa se nja i taj na de ux ex mac hi na 
nje go vog za vr šet ka (Wil son, 1988: 81).

Evo lu ci ja hič ko kov skog špi jun skog tri le ra ot kri va raz ne iz me ne ko je ču va ju 
osnov nu di ho to mi ju ju nak/za ve ra kao dva po la ko ja gle da lac te ži da po mi ri i 
ta ko do seg ne sta nje ekvi li bri ju ma. Stal nom eks pe ri men ta ci jom i kon den za ci-
jom, Hič kok je raz vio po ten ci jal ko ji mu je fi lm nu dio, što mu je omo gu ći lo da u 
pot pu no sti mo bi li še gle da o če vu per cep ci ju i da do stig ne vr lo kom plek snu for-
mu. Po svo joj spo sob no sti da go to vo ne pri met no me nja re gi ster, sa ten den ci jom 
da pro iz vo di bes kraj ne ra zno boj ne va ri ja ci je osnov nog uzor ka, i sa svo jim bes-
pre kor nim rit mom, ova po seb na for ma na mno go na či na pod se ća na umet nost 
fu ge. Cen tral na ulo ga ko ja je do de lje na sve sti u ovom pro ce su do vo di ju na ka i 
pa ra no id ni svet u bli sko is pre ple ta nu ce li nu, u ko joj se na kra ju ne mo gu ja sno 
ra za bra ti gra ni ce iz me đu su bjek ta i objek ta i u ko joj je bi lo ka kav ba lans sa mo 
pri vre men. Ovo ni je baš bez bri žna po ru ka ko ja bi išla la ga no uz sli ku pot pu-
ne za ba ve, kao što je Se ver–se ve ro za pad uglav nom bio po sma tran. La ga na ru ka 
Hič ko ka i Le ma na ne bi tre ba lo da nas spre ča va da u fi l mu uoči mo sta lan na-
por da se elo kven ci ja žan ra is ko ri sti da bi se for mu li sa la po ru ka i raz mi šlja nje 
o va žnim pro ble mi ma sa ko ji ma su se su o ča va li dru štvo i po je din ci nje go vog 
vre me na. 
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HITCHCOCK: A MO DERN SU BJECT IN PO LI TIAL SPA CE

Sum mary

Th is work ta kes a clo se lo ok at Hitchcock’s North by Nor thwest, pro po sing that 
vi e wing this fi lm in the con text of the Cold War ena bles the vi e wer to en ga ge 
a rich, so far mostly un tap ped in ter pre ta ti o nal fi  eld. Th e story of Hitchcock’s 
self-di sco very is inex tri cably lin ked with the spy thril ler gen re. Th e de scrip-
tion of evo lu tion of this gen re re ve als va ri o us chan ges that pre ser ve the ba sic 
dic ho tomy he ro/con spi racy, as the two po les that the vi e wer se eks to re con ci le 
and ac hi e ve a sta te of equ i li bri um. We ex plo re in de tail Hitchcock’s work in 
this area, de li ne a ting de ve lop ment of con spi racy in North by Nor thwest in to 
a net work of re la ti ons di rectly in vo king the Cold War. He re, the mo tif of fa i led 
ac tion is the fe a tu re cha rac te ri stic of he ro’s ac ti vity, which is con nec ted to his 
epi ste mic po si tion; trying to sort out one pro blem, he ig no rantly gets en tan gled 
in anot her, usu ally much wor se. Ma ni pu la ting the spec ta tor’s po int of vi ew, 
Hitchcock en ga ges his he ro in a world, which gra du ally opens aro und him li ke 
a suc ces sion of Rus sian dolls, un til fi  nally the pro por ti ons of the con spi racy get 
re ve a led. By con stantly for war ding Th or nhill’s epi ste mic po si tion as the ve hic le 
for re ve a ling the de ta ils of the plot, Hitchcock ma kes the re la ti on ship bet we-
en the agi ta ted, con fu sed con sci o u sness and the con stantly chan ging po li ti cal 
spa ce the pi vo tal re la ti on ship of the fi lm. Th e sud den shift s in the sha pe of the 
world that we see are al ways con di ti o ned by the pre ce ding or ac com panying 
chan ge in un der stan ding the com plex mec ha nisms that exist be ne ath the sur-
fa ce. In con se qu en ce, at many mo ments in North by Nor thwest the sha pes of 
the world do not chan ge at the le vel of per cep tual or der but still the di men si ons 
shift , from in di vi dual via lo cal and na ti o nal, to in ter na ti o nal. 
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ВО ЗМО ЖЕН ЛИ КИ НО А ВАН ГАРД 

СЕГОДНЯ?

ПА РАЛ ЛЕ ЛЬ НОЕ КИ НО В СССР И НА ПОСТ СО ВЕТ СКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ (1980–2000 гг.)

Па вел Ку зне цов
Жур нал „Се анс“

Санкт-Пе тер бург

Па мя ти 
Сер гея До бро твор ско го

Абстракт: 
В тексте анализируется явление русского киноавангарда, точнее име-
нуемого термином „параллельное кино“. Устанавливается противопо-
ложность этого направления искусства „школе Тарковского“, отличие 
от традиционного пути аналогичных явлений на Западе и говорится о 
его связи с московским и петербургским андерграундом. Как выдающее-
ся явление „параллельного кино“ упоминается московский и питерский 
„некрореализм“. Говорится о явлении „кинотеатр. Dok“ как о реанима-
ции киноавангарда в новом тысячелетии. 

Ключевые слова: 
киноавангард, параллельное кино, некрореализм, „кинотеатр.Dok“

Удушение русского (и советского) авангарда в СССР 1930-е годы – литера-
турного, живописного и кинематографического – положило конец целой 
художественной эпохе. Его представители были либо уничтожены, либо 
на долгие десятилетия загнаны в подполье, а само понятие „авангардного 
искусства“ применительно ко всем формам художественной деятельно-
сти в Советском Союзе было табуировано. Если в странах Восточной Ев-
ропы в 1950-1970-е гг. (Чехословакия, Югославия, Польша) киноавангард 
был в той или иной степени возможен, то в СССР, из-за неизмеримо более 
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жестокого идеологического диктата, о чем-то подобном не приходилось 
даже мечтать. 

И хотя в послевоенном советском кино появляются абсолютно новатор-
ские как по форме, так и по содержанию картины (фильмы Андрея Тар-
ковского, Сергея Параджанова, Отара Иоселиани и др.), относить их к 
„киноавангарду“, разумеется, некорректно. Тем более, что, например, Тар-
ковский относился более чем скептически к самой идее авангардистского, 
экспериментального искусства как таковой, к идее „поиска ради поиска“, 
усматривая в ней ложный эстетический эгоцентризм:

„Сама идея искания, поиска для художника оскорбительна. Она похожа 
на сбор грибов в лесу. Их, может быть, находят, а может быть, нет. Пикас-
со даже говорил: „ Я не ищу, я нахожу“. На мой взгляд, художник посту-
пает вовсе не как искатель, он никоим образом не действует эмпирически 
(„попробую сделать это, попытаюсь то“). Художник свидетельствует об 
истине, о своей правде мира... Я отвергаю идею эксперимента, поисков в 
сфере искусства. Любой поиск в этой области, все, что помпезно именуют 
„авангардом“, - просто ложь“ (Тарковскиий, А. 1987: 8)

В устах режиссера, которого некоторые критики на Западе, начиная с 
„Иванова детства“ именовали экспериментатором №1 в советском кино, 
это высказывание звучит, на первый взгляд, странно и кажется поле-
мическим заострением. Достаточно вспомнить какими мучительными 
были именно поиски адекватной формы в таких картинах как „Зеркало“ 
или „Сталкер“. Однако в контексте всего творчества Тарковского с его 
тяготением к высоким классическим образцам–идеалом художника для 
него были Леонардо, Бах, Толстой – неприятие „авангарда“ и, в частно-
сти, большинства фильмов Сергея Эйзенштейна, вполне понятно. Но не 
подлежит сомнению, что творчество Тарковского исключительно важно 
для постсоветского кинематографа – в том числе и для тех, кто не при-
нимал и по тем или иным соображениям отталкивался от его эстетики и 
мироощущения. Тарковский, уникальным образом сочетавший новизну 
изображения с традиционными гуманистическими и религиозными цен-
ностями – одновременно символ, точка отсчета, объект восторженного 
поклонения и столь же яростного ниспровержения режиссеров и крити-
ков второй половины 80-х –начала 90-х. По аналогии сакраментальной 
„достоевщине“ возникает неологизм „тарковщина“, о которой ведутся 
ожесточенные споры. С одной стороны его творчество порождает целую 
школу тогда еще молодых режиссеров – Александра Сокурова, Констан-
тина Лопушанского, Александра Кайдановского, с другой -- для первой 
волны киноавангарда( „параллельное кино“) с его онтологическим иммо-
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рализмом Тарковский и „тарковщина“ – скорее объект или ниспроверже-
ния или пародирования.

Довольно существенно, что сам термин „киноавангард“ при его появ-
лении в середине 1980-х гг. практически не использовался. Его заменил 
термин „параллельное кино“, противопоставлявшее себя не только совет-
скому „большому стилю“, но и „авторскому кино“ (фильмы Абдрашитова, 
Германа, Муратовой ), которое по-прежнему с большим трудом пробива-
лось на экраны: 

„История „параллельного кино” в СССР во всем отличалось от 
традиционного пути аналогичных явлений на Западе. Во-первых, 
вплоть до начала 1980-х гг. его попросту не было, да и быть не могло 
– в то время как в Америке и Европе имело уже древнюю (по мер-
кам молодого искусства) историю: с разнообразием направления и 
собственными классиками. Во-вторых, группы независимых и их 
эстетика возникали в мировых кинематографиях как проявление 
принципиально художественных разногласий с очередной сложив-
шейся эстетической системой; в то время как у нас, в „параллельное 
кино“ шли по причине полной невозможности пробиться в „боль-
шой кинематограф”... Об этом различии говорит также и принятое 
у нас обозначение явления: никогда „независимое кино” на Западе 
не могло быть названо „параллельным”, именно потому что оно как 
раз было „перпендикулярным” мейнстриму“, (Новейшая история 
отечественного кино, 1987-2000: 371). 

Настоящим рождением „параллельного кино“ стала середина 1980-х гг., 
когда одновременно в Москве – братья Игорь и Глеб Алейниковы (осно-
ватели журнала „Cinefantom“), а в Ленинграде – некрореалисты стали де-
монстрировать свои короткометражки, вызвавшие скандальный реакции 
и публики и критики.

В Москве в ноябре 1987 года открылся первый фестиваль „Cinefantom 
Fest“, где участвовали как москвичи, так и питерские некрореалисты во 
главе с Евгением Юфитом. Фестиваль шокировал даже искушенную пу-
блику, а через два года он был проведен в Ленинграде (Новейшая история 
отечественного кино -а, 1987-2000: 373).

Несомненно, некрореалисты имели наибольший резонанс. Темы абсур-
да, смерти, макабра, ужаса, патологии повседневного существования, 
абсолютно невозможных в советском искусстве, в их подпольно снятых 
короткометражках получили впечатляющее выражение. В это время ар-
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сенал параллельного кино – бракованная пленка, любительские камеры, 
друзья, коллеги и подруги в качестве актеров. 

Один из лучших российских кинокритиков и киноведов Сергей Добро-
творский напишет об этом так: „Провокация, эпатаж, шок сопровождают 
легализацию некрореализма... В Ленинградском Доме кино ожесточенная 
дискуссия развернулась в зале еще до конца просмотра. Возмущенное 
большинство требовало немедленных и жестких санкций. Самые терпи-
мые рекомендовали рассадить авторов по психбольницам. Некрореали-
сты же, анонимно устроившись в первых рядах, горячо поддерживали 
недовольных, выкрикивая что- то вроде: „Такое искусство народу не нуж-
но!“ (Добротворский, 2001: 82) 

Названия короткометражек красноречиво свидетельствовали сами 
за себя: „Санитары-оборотни“, „Вепри суицида“, (Евгений Юфит), 
„Мочеубийцы-труполовы“(Андрей Мертвый), „Тупые губы“(Константин 
Митенев) . Говоря языком аналитической психологии все параллельное 
кино, и некрореализм в первую очередь --наряду с литературным ан-
деграундом и рок- музыкой - были мощным выбросом на поверхность 
десятилетиями подавляемого „коллективного бессознательного“. Как и 
положено авангардистам, они - по ту сторону морали, гуманизма, „тар-
ковщины“ и „достоевщины“, советскости и антисоветскости одновремен-
но. Если для московского киноандеграунда по преимуществу характерна 
тотальная ирония, „стеб“, высмеивание всего и вся, прежде всего штам-
пов советского искусства – в этом смысле они во многом вписываются в 
„московский концептуализм“, получивший свое наибольшее выражение 
в живописи и литературе (Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Со-
рокин, Дмитрий Пригов и т.д.), то питерские некрореалисты – при от-
кровенно пародийной эстетике --квазисерьезны, брутальны, „ужасны“, 
это своеобразная игра в „кинематограф жестокости“. Их юмор всегда – 
черный, смех – на грани макабра, абсурд – на грани патологии. Многие 
некрореалисты выступают как фотографы и художники: их известность 
выходит далеко за пределы страны, их приглашают на соответствующие 
международные фестивали; хэппенинги, выставки фотографий и живо-
писи проходят во многих европейских странах. Пресыщенная западная 
публика и критика в восторге аплодирует брутальному советскому аван-
гарду, чья „варварская“ тематика значительно превосходит собственно 
художественные достоинства.

Своего пика московский концептуализм и некрореализм достигают на 
рубеже 1990-х гг., когда подпольные режиссеры снимают свои первые ра-
боты в условиях государственного кинопроизводства - это „Рыцари под-
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небесья“, „Папа умер дед Мороз“ Евгения Юфита и „Здесь кто-то был“, 
„Трактористы-2“ братьев Алейниковых. Однако, как это часто случается, 
пик популярности становится началом заката параллельного кино, кото-
рый в ближайшие годы приведет его к почти полному исчезновению. 

Как только „параллельшики“ начинают работать в условиях государ-
ственного производства их работы больше теряют, чем приобретают, и 
разочаровывают даже своих поклонников как это произошло с фильма-
ми „Здесь кто-то был“ и „Трактористы-2“: „Для авангардного жеста „Здесь 
кто-то был” недостаточно радикален, в качестве „обычного” кино лента 
кажется ученической претензией. Фильм не радует ни авангардистов, ни 
традиционалистов, и это наихудший поворот дела: „честный провал” был 
бы предпочтительнее столь межеумочного результата“ (Новейшая исто-
рия отечественного кино - б, 1987-2000: 80).

Это написано о московском андеграунде, но еще в большей степени то же 
самое можно отнести и к питерскому некрореализму. Почти аналогичные 
реакции вызывают работы Евгения Юфита „Рыцари поднебесья“ и „Папа, 
умер Дед Мороз“, сделанные на киностудии „Ленфильм“: „ Прежний не-
крореализм был нагл, брутален, и, несмотря на декларативную замогиль-
ность, поразительно жизнерадостен... „Папа, умер Дед Мороз“ -- конец не-
крореализма хотя бы потому, что, подобно собственным героям, то и дело 
выбивающими у себя из-под ног опору и повисающим в вычурных позах, 
Юфит спрыгнул со своего надежного постамента – продуманной установ-
ки на скандальное низпровержение устоев ( допускаю, что акция носила 
недобровольный характер – просто устоев больше не осталось)“, – подве-
дет итог С. Добротворский в статье с характерным названием „Папа, умер 
некрореализм“ (Добротворский, 2001: 82).

В самом деле, когда все устои рухнули, табу преодолены и ниспровергать 
больше нечего, андеграунд теряет под собой почву. Эпатаж, провокация, 
крайние формы насилия уже не вызывают адекватного эстетического 
воздействия. 

Другая проблема заключалась в том, что одновременно с крушением 
Советского Союза начинается тотальный спад кинопроизводства как 
такового. К середине 1990-х гг. почти исчезает не только „мейнстрим“ и 
„артхауз“ (одним из исключений будет Александр Сокуров в тяжелейших 
условиях с маниакальным упорством продолжающим выпускать картину 
за картиной), но даже качественное жанровое кино. Именно в это время 
параллельно кино прикажет долго жить вместе „с той самой системой, 
параллельно которой он сам себя осознает. Наступит такое время, когда 
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в роли „независимых” вынуждены окажутся все, кто делал и собирается 
делать кино“ (Новейшая история отечественного кино – а, 1987-2000: 73).

Всеобщая эйфория продлилась совсем недолго: эпоха свободного пред-
принимательства быстро все расставила на свои места. Если в 1992 году 
вторая киностудия страны „Ленфильм“ выпустит 78 фильмов, то уже к 
1996 году кинопроизводство практически остановится. Именно этот год 
станет критическим. Студия выпустит всего одну полнометражную кар-
тину, а о параллельном кино уже мало кто будет вспоминать (Новейшая 
история отечественного кино – а, 1987-2000: 351)

История советского и постсоветского „параллельного искусства“ в оче-
редной раз демонстрирует старую истину: для возникновения „авангар-
да“ (или андеграунда) необходимо не просто наличие „мейнстрима“ как 
такого, но его полное доминирование. Авангард – это всегда бунт, восста-
ние, мятеж, но если власть отсутствует, бунт бессмысленен или невозмо-
жен. Против кого восставать? Кому бросать вызов? Кого оскорблять или 
пародировать?..

В новом тысячелетии нефтяной бум и шальные нефтедоллары свалив-
шиеся на Россию, помимо всего прочего, породили колоссальный рост 
кинопроизводства. Достаточно упомянуть, что если в 2004 было создано 
75 игровых картин, в 2005 – 85, то в 2006 их число перевалит за сотню, 
не считая телевизионных и документальных фильмов (Сеанс, 2005: 6). 
Вновь расцвели все жанры – от убойных блокбастеров вроде „Ночного“ и 
„Дневного дозоров“, спродюсированных главным телеканалом страны, до 
серьезных авторских фильмов, имевших резонанс на известных между-
народных фестивалях. Казалось бы, ничего не предвещало реанимации 
параллельного кино. Но, тем не менее, она произошла совершенно законо-
мерно, получив название по фестивалю „кинотеатр.doc“, который, в свою 
очередь, явился следствием появления „новой драмы“ объединившими 
молодых драматургов и режиссеров. Если есть „власть“, то бунт – рань-
ше или позже – неизбежен. Если наличествует официозная или массовая 
продукция – ждите появления андеграунда. 

Что такое „новая драма“ и „кинотеатр.doc“? В старину их бы назвали про-
стым словом „натурализм“, который всегда и везде приходил на смену 
академизму, классицизму или исчерпавшему себя символизму. Сегодня 
же этот феномен описывается так: Это „не столько техника verbatim и раз-
рушение „четвертой стены“ в театре, сколько сама реальность, зафикси-
рованная в режиме online“ (Новая драма, 2008). 
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Новая драматургия в режиме online – в своем роде двойная оппозиция: с 
одной стороны, традиционному психологическому театру, с другой – теа-
тру буржуазному, коммерческому, гламурному, который пышно расцвел 
на постсоветском пространстве в 1990-2000-е годы. Все новое старо, как 
мир. На сцене опять герои-маргиналы другого поколения, аутсайдеры, 
люмпены и босяки, жизнь социального дна, предельный „документа-
лизм“, уличная лексика, в первую очередь, ненормативная – все это от-
личительные черты как „новой драмы“, так и „кинотеатра.doc“.

Изначально „кинотеатр.doc“ – это опять-таки (точно так же, как и „па-
раллельное кино“ 1980-х) полулюбительские короткометражки, докумен-
тальные или квазидокументальные, в большинстве своем не выходящие 
за рамки лабораторных экспериментов. Игровые же фильмы делаются с 
минимальным бюджетом и друзьями или непрофессионалами в качестве 
актеров. Правда, в отличие от тех же некрореалистических опусов, они 
как будто не объединены никакими общими идеями. На самом же деле 
сверхзадача Кинотеатра.doc весьма амбициозна: выйти на новый уровень 
отображения реальности, повысить градус „киноправды“, утраченной 
или недоступной для „большого кино“. В этом смысле перед нами ни что 
иное, как попытка повторения знаменитого „Синема – верите“ появивше-
гося на рубеже 50-60-х годов и связанного с группой „французских кине-
матографистов во главе с режиссером Ж.Рушеми социологом Э.Мореном 
по аналогии с „кино-правдой“ Дзиги Вертова“, оказавшего существенное 
влияние на мировое документальное и игровое кино. 

Разумеется, о каком бы то ни было влиянии говорить рано. „ Кинотеатр. 
doc.“ делает пока первые шаги, имея как восторженных поклонников, так 
и столь же жестких критиков. В любом случае художественные результа-
ты в подавляющем большинстве пока не соизмеримы с авторскими пре-
тензиями. 

Неизбежный выход кинотеатра.doc из андеграунда на большую сцену, в 
первую очередь, в лице драматургов братьев Пресняковых вместе с ре-
жиссером Кириллом Серебрянниковым, существенно меняет общую си-
туацию. Серебрянникову удается поставить во МХАТе два скандальных 
спектакля по пьесам молодых драматургов: сначала „Терроризм“, а затем 
и наиболее известную пьесу „Изображая жертву“, которая будет иметь 
большой успех на Западе и превратится в одноименный фильм Сере-
брянникова (2006), ставшим главным кинособытием года (главные призы 
национального фестиваля „Кинотавр“ в Сочи и кинофестиваля в Риме). 
Скандальный успех пьесы и фильма неудивителен: на первый взгляд, это 
типичная „новая драма“ (герой – маргинал, ненормативная лексика и т. 
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д.), под которой проглядывает традиционная „хорошо сделанная“ пьеса 
с завязкой, интригой, кульминацией и развязкой, история современного 
Гамлета, пародирующая трагедию Шекспира. 

Пример этого успеха демонстрирует в очередной раз старый архетип: как 
только андеграунд обращается к широкой публике, он так или иначе вы-
нужден вливать новое вино в старые мехи, что справедливо и для боль-
шинства аналогичных работ, вышедших из „кинотеатра.doc“ („Эйфория“ 
Ивана Вырыпаева и „Девочки“ и „Все умрут, а я останусь“ Валерии Гай 
Германики и тд). Новые (весьма относительно) герои, новые пласты жиз-
ни, новый язык (забытый старый) и более или менее традиционная кине-
матографическая форма.

История как параллельного кино 1980-1990-х, так и „кинотеатра.doc“ 
2000-х провоцирует вопрос: возможна ли „новая волна“ в кинематографе 
ХХI века вообще, как, скажем, это было с французской „новой волной“ в 
1960-е, или в 1990-е с датской „Догмой“? Увы, на сегодняшний день ответ 
однозначно отрицателен. Подобно тому, как работы одиночек – напри-
мер ранние фильмы Александра Сокурова „Скорбное бесчувствие“ или 
„Дни затмения“ были неизмеримо более радикальным и сильным худо-
жественным высказыванием, нежели полнометражные работы авторов 
параллельного кино, точно так же такие картины Алексея Балабанова как 
„Про уродов и людей“ или „Груз-200“ неизмеримо радикальнее фильмов 
„кинотеатра.doc“.

Ли те ра ту ра
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IS IT POSSSIBLE TO CREATE AVANT – GARD FILM TODAY?

Sum mary

Th is pa per analyses the Rus sian avant-gar de fi lm which, due to a fi  er ce ide o lo-
gi cal pres su re, re ma i ned un der de ve lo ped, un li ke to the si mi lar mo ve ments in 
the West or so me ot her co un tri es of the Eastern Block. Th e very no tion ‘a vant-
gar de fi lm’ in Rus sia hasn’t got its the o re ti cal re cep tion; so, it was re pla ced by 
the term ‘pa ral lel fi lm’. Th e aut hor un der li nes the sharp dis tin ction bet we en 
this mo ve ment and the School of Tar kovsky, which is ac cor ding in so me We-
stern re so ur ces, and ha ving in mind its tra di ti o na lism, unju sti fi  ably cal led “ex-
pe ri men tal”; it is al so op po sed to so-cal led ‘grand fi lm’ and ‘a ut ho rial fi lm’.

It is de ter mi ned that ‘the pa ral lel fi lm’ was born in the mid eig hti es, when the 
brot hers Igor and Ga leb Ale i ni kov in Mo scow, and nec ro re a lists in Le nin grad 
star ted to pro ject the ir short-length fi lms, that pro vo ked scan da lo us re ac ti ons, 
both with the cri ti qu es and audi en ce. Th e style of a new fi lm mo ve ment is in-
spi red by the the mes of ab surd, de ath, hor ror, pat ho logy of everyday li fe, and 
as it is the ca se with all avant-gar de mo ve ments, fol lo wing the co ur ses out si de 
the ca no ni zed mo ve ments of Tar kov ski a nism, Do sto ev ski ansm and So vi e tism 
and An ti-so vi e tism. What con nects the Mo scow con cep tu a lism (with its gre a-
test ac hi e ve ments in li te rary and art works of I. Ka ba kov, E. Bu la tov, D. Pri gov 
and So ro kin) and this new fi lm mo ve ment – is the idea of irony and ri di cu ling 
all forms od So vi et mo de ling of re a lity 

Nec ro re a lism was blo o ming at the be gin ning of 1920s in the works Knights 
of He a ven, Dark ness, San ta Cla us is Dead, by Yev ge ni Yudif and So me o ne 
was the re and Trak to ro i sti 2 by Ale i ni kov brot hers. But, the ri se mar ked the 
be gin ning of the fall too, which the cri tic S. Do bro tvor ski pic tu re squ ely cal led 
– “Dad, nec ro re a lism is dead!”. Ac tu ally, the fall was ine vi ta ble due to the very 
na tu re of avant-gu ar de which, un der the cir cum stan ces of ca nons and bar ri ers 
de struc tion, lo ses the po wer of its po e tics ba sed on denying and chal len ging.. 
Th e aut hor calls ‘new dra ma’ and ‘ki no the a tre Dok’ – a new form of avant-gu-
ar de fi lm, the avant-gu ar de of a new mil le ni um, which is, by its ‘na tu ra li stic-
do cu men tary’ style, jux ta po sed to the ove rall ‘ma in stre am’ ci ne ma pro duc tion 
of con tem po rary Rus sia.
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pret hod no sa op šte nje

EK STA TIČ NA NIT MO NI JA DE BU LI JA U 

TUMA ČE NJU SLI KAR STVA LE O NA KO E NA

Ni ko la Šu i ca

Ap strakt: 
Do ži vljaj sli kar stva Le o na Ko e na u opi su Mo ni ja de Bu li ja, ob ja vljen je 1926, 
u zbir ci Kri la to zla to u Be o gra du. Ra di se o do ka zu op stan ka sim bo li stič kih 
ten den ci ja u po me ra nji ma knji žev no sti i umet no sti evop skih avan gar di po sle 
Pr vog svet skog ra ta. Srp sko na sle đe i evo ka tiv na di men zi ja po vi še nog na dah-
nu ća pri ro dom u Ko e no vim sli kar skim pred sta va ma do bi ja ju pan dan u ki ne-
ma to graf skoj pu ta nji je zi ka Mo ni ja de Bu li ja. Tekst je pri log za te zu o mo guć-
no sti ma pre po zna va nja ko ji ima ju re li gij ski ka rak ter, pr ven stve no na osno vu 
tu ma če nja od no sa pre ma dru gom, ili pre ma tu đem, ali bli skom svoj stvu, ko je 
je u evrop ske to ko ve kul tu re uveo Mar tin Bu ber. 

Ključ ne re či: 
eks pre si o ni stič ka po et ska pro za, avan gard na po zi ci ja, neo ro man tič no sli kar-
stvo, Mo ni de Bu li, Leon Koen, he brej ska ek sta tič nost.

Za pi si i po e zi ja, dram ski pred lo zi, kao i fi lm ski sce na rio či ne frag men tar no na-
sle đe u ko me stru ji je din stve no slo bod na sna ga ne mi re nja, a ko ju je po se do vao 
be o grad ski lu ta ju ći duh So lo mo na Mo ni ja de Bu li ja. Nje gov ak tiv ni iz raz ne ve-
ri ce sto pljen je sa pod ru čji ma afek tiv nih sta nja i bez iz la zne rav no du šno sti, što 
se od ra ža va u nje go voj sin tak si. Usle di la su, de ce ni ja ma ka sni je, i kri tič ka za-
pa ža nja za stu di je nje go vog slu ča ja. Mo ni de Bu li stvo rio je, za pra vo, de mon ske 
za ple te u du šev nim i do ži vljaj nim okol no sti ma ko jim je avan gard na umet nost, 
po go to vo u se zo na ma po sle Pr vog svet skog ra ta, de lo va la u Sr bi ji, tj. u Be o gra du 
(gde je ovaj oso be ni stva ra lac i ro đen 1904. go di ne). Se ća nja, ana li ze i kri tič ki 
osvr ti o de lo va nju Mo ni ja de Bu li ja pre ra sli su u sa stav ni deo kor pu sa za is tra-
ži va nje avan gar de mo der ni zma, a za ko je su iz vor ni pro ta go ni sti Mar ko Ri stić i 
Đor đe Ko stić da li i svo je stva ra lač ke do pri no se i tu ma če nja. Na stu pa ju ća ge ne-
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ra ci ja po bu đe na je ra sve tlja va njem ko ju či ne, pre sve ga, pre mi jer na stu di ja Ra-
do mi ra Kon stan ti no vi ća u okvi ru an to lo gi je Bi će i je zik (Kon stan ti no vić, 1983) i 
ra sve tlja va nja u mo no graf skim pri re đi va nji ma Bran ka Alek si ća, Bra ni mi ra Do-
na ta, Mi li vo ja Ne ni na ili Goj ka Te ši ća (Alek sić, 1933; Do nat, 1985; Te šić, 1985). 

Iz ve sno je da se i u avan gard nim to ko vi ma raz grad nje i kon struk ti vi zma, kao 
što je za srp sku i ju žno slo ven sku kul tu ru bio pr vo po kret Ze nit (u Sr bi ji), kao i 
sve uče sta li jeg i po tom pro gram skog pre vra ta pod sve sti i vi zu e li za ci je kod nad-
re a li sta (To dić, 2002: 19–25), pro ti cao za čud no ro man ti čar ski ras pon za pa ža nja 
i je zič kih usred sre đe nja. 

U srp skoj knji žev no sti, kao i u umet nič kim i pro gram skim stu pa nji ma, to će se 
po ka za ti bez ostat ka, i iz ve sno, u svoj stve nom nad re a li stič kom do pri no su Mo-
ni ja de Bu li ja. On ne sa mo da je spa jao – ma da im se po sna zi hu mo ra i iro ni je 
ukla nja – be o grad sku nad re a li stič ku gru pu i pred vod ni ka Mar ka Ri sti ća s pa-
ri skom „nad re a li stič kom re vo lu ci jom“ i pri pad ni ci ma Bre to no ve nad re a li stič ke 
cen tra le već se slič no kao i što su Ri stić, Đor đe Ko stić, Bran ko Ve Po ljan ski, ali 
i Rast ko Pe tro vić i Alek san dar Vu čo, od re dio bo ra ve ći u Pa ri zu. Mo ni de Bu li 
se i de fi  ni tiv no uda lju je iz Be o gra da 1932, za mr za va ju ći, po sop stve nom pri zna-
nju, i srp ski je zik u ko me je stva rao, po ka zu ju ći se kao di si dent ski igrač re či ma 
i sled be nik lič ne in tu i ci je, pre šav ši to kom na red nih u op skur nost de lo va nja u 
Pa riz gde je i umro 1968. go di ne. Nje go va spo ra dič na, da da i stič ka i na gra ni ci 
bur le ske iskri ča va lo gi ka na sta ni la je upo ri šne tač ke srp skog mo der ni zma. Za to 
on i is ko ra ču je iz pe snič kih sli ka i dra mo let skih si tu a ci ja po et ske pro ze u svo jim 
zbir ka ma Cr no na be lo (1924), Kri la to zla to (1926) ili An te na smr ti (1927). Mo-
ni de Bu li, a po sop stve nom pri zna nju ob ja vlje nom u po sled njoj go di ni ži vo ta, 
kao da sta nu je i dej stvu je u sve ga ne pu nih pet go di na be o grad skog de lo va nja. 
U Pa ri zu je upo znao Bre to na, Eli ja ra i dru ge pred stav ni ke nad re a li stič ke gru-
pe. Tom pri li kom ob ja vio je pre vod ro ma na u sli ka ma Vam pir i autor ski tekst 
u ča so pi su La Révo lu tion su rréali ste. S Ri stom Rat ko vi ćem po kre nuo je ča so pis 
Več nost u vre me kad je di plo mi rao na Prav nom fa kul te tu u Be o gra du 1928. Za-
be le že no je da je 1929. po kre nuo ča so pis Di scon ti nu ité, i bio član pa ri ske gru pe 
Le Grand Jeu, te da je ob ja vlji vao po e zi ju u isto i me nom ča so pi su. Ki ne ma tič ni 
pro tok u za pi si ma i, na da sve, je zi ku Mo ni ja de Bu li ja, sva ka ko da je do pri nos 
ko ji se ne mo že me ri ti oskud nim bro jem ob ja vlje nih iz da nja i sa ču va nih za pi sa. 
Eks trem na po zi ci ja dr skog pr ko sa ko ji je od li ko vao nje go vu re če ni cu i us klič-
ni ke u de kla ma tor skom vla sti tom pro gra mu de lo va nja, na stu pa i se ća nja oda je 
znat no po drob ni je, avan tu ru ne mi re nja, slo bo de i tra ga nja kroz raz li či te for me 
umet no sti. Stva ra la štvo ko je se su sti ca lo s teh nič kim pro gre som pro no si lo je i 
na da lje ide je sim bo li stič kih si ne ste zi ja i nad grad nje par na sov skog i bo dle rov-
skog po ve zi va nja, onih u pr vi mah iz vrg nu tih ru glu i na pu šta nju, ali in di rekt no 
op sta lih u sen zi bi li te tu evrop skih umet nič kih avan gar di pre i po sle Pr vog svet-
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skog ra ta. Stih i opi sna sli ko vi ta re če ni ca, a jed na ko i mo gu ći ka dar u fa mo-
znom ne re a li zo va nom sce na ri ju za fi lm Mo ni ja de Bu li ja Dok tor Hip ni son ili 
teh ni ka ži vo ta, po se du ju ten zi ju vi zu el nog uno še nja, kao što je ve za sa sli ka rem 
zlo sreć ne sud bi ne i uglav nom iš če zlog opu sa, isto ta ko Be o gra đa ni nom se fard-
skog je vrej skog po re kla Le o nom Ko e nom (Šu i ca, 1996: 2–3). Za to se po je di ne 
ve ze u avan gard nim go di na ma i po stup ci ma po ka zu ju ne u pr vi mah već, za 
be o grad ski slu čaj ve ze Mo ni ja de Bu li ja i Le o na Ko e na, kao frag ment na sle đa što 
pre ra sta u is tra ži vač ki po li gon gde te o ri ja, po no vlje no či ta nje i usred sre đe ni je 
gle da nje otva ra ju no ve do ži vljaj ne mo guć no sti u mo de lu tu ma če nja du šev nog 
i po e tič kog iz ra za, jed na ko opi snog i sli ko vi tog tek sta i vi zu el no sti umet no sti 
sli ka nja. Tekst „Ro man tič ni krik Le o na Ko e na“ po svo joj rit mič noj re če ni ci i 
usred sre đe nom tem pu za slu žu je epi tet de kla ma tor ske po hva le ko ja stu pa u di-
ja log s od li ka ma li kov ne umet no sti u svom ži vo pi snom pu to pi su po iz ra žaj nim 
od li ka ma što nad ma šu ju sa dr ži nu Ko e no vog sli kar stva s jed ne, i do di ru ju bi o-
graf ske po je di no sti, s dru ge stra ne. Go di ne 1926, ka da je knji ga, zbir ka za pi sa 
Kri la to zla to i ob ja vlje na, Mo ni de Bu li već, po svim za pa ža nji ma, ima re zer ve 
ka ekip nom i, ve ro vat no, or ga ni za ci o nom, kao i iz ve sno sit no sop stve nič kom i 
ide o lo škom ob zor ju u na stu pi ma be o grad skih nad re a li sta s ko ji ma je, po svo joj 
da da i stič koj ver zi ji za pi sa i auto ma ti zmu, i imao bli sko sti. Uvod ni tekst zbir-
ke na slo vljen Ana to mi ja De mo na Mo nia uvod je u raz ra čun sa sre di nom i sa 
je zi kom u apo lo gi ji du ha avan tu re. Za vr šni ode ljak gla si: „Vu ca ra ću se i da lje 
po ja zbi na ma zno ja vih zi do va gde do la ze ama li, pro sja ci, pro sti tut ke i obal ski 
rad ni ci, do če ka ću i da lje zo re, eg zal ti ran i bled, u dru štvu pri ja te lja ili slu čaj nih 
po zna ni ka. Ili će i me ne od ne ti ne mi lo srd ni ve tar sud bi ne u je dan svet odvo jen 
od ovog sve ta. Sve to vi ko ji ne op šte uza jam no. Spre man sam za sva ki od la zak 
bez po vrat ka“ (Bu li, 1989: 14).

Uz eks pre siv no is ka za nu ide ju bek stva i kre ta nja, kao i in si sti ra nje na pe snič koj 
sli ci zve zda nog svo da, Mo ni de Bu li u ovoj knji zi ob ja vlju je po e mu Fan to mal na 
zvo na po sve će nu Le o nu Ko e nu. Nje noj pri mor di jal noj i sim bo li stič koj pu ta nji 
ka pravre me nu, pri bli žu je se i po la zi šte, za pra vo kon tek stu al na kom po zi ci ja po 
svoj stvi ma Ko e no vog sli kar stva. 

Tekst je po žan ru esej o umet no sti sli ka nja ali i pro gram ski – kao što je sa dr ža no 
u na slo vu – „krik“ sa ple me ni tom am bi ci jom dru štve nog ani mi ra nja, bu du ći da 
pra ti rit mi zo va nu re če ni cu i ne po mir lji vu lo gi ku po sma tra nja ko je u tim go di-
na ma i pro no se sti ho vi i sli ko vi tost opa ža nja Mo ni ja de Bu li ja. 

Koen je u Be o gra du 1926, imao svo ju dru gu i, po ka za će se, naj ce lo vi ti ju iz lo žbu: 
pri ja te lji i deo rod bi ne iz Je vrej ske op šti ne vra ti li su ga te ško du šev no obo le log 
iz Min he na u Be o grad, ni je za be le že no tač no ka da, ali u go di na ma po sle ra ta. 
Ko e no va bi o gra fi  ja po ka zu je da je to bio pr vi ško lu ju ći umet nik iz Be o gra da 
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na gra đen na stu di ja ma u ino stran stvu, na min hen skoj Aka de mi ji le pih umet-
no sti 1896, ka da je do bio sre br nu me da lju za svo je ostva re nje u sli kar stvu. U 
nje go ve uspe he ubra ja ju se Svet ska iz lo žba u Pa ri zu 1900, a go di nu da na pre, 
pr vi Bi je na le umet no sti u Ve ne ci ji. Po svoj stvi ma dej stva bo je pod sti caj nog i za 
Mo ni ja de Bu li ja mo ra da je zna čaj no i Ko e no vo pri pad ni štvo i iz la ga nje s post-
se ce sij skom gru pom Pha lanx u Min he nu 1903, ko ju su či ni li Va si lij Kan din ski, 
ta ko đe imi grant, Ga bri je la Min ter i Vil helm Hi gen (Hüggen), što upu ću je na 
in ter na ci o na li za ci ju po zne ro man ti čar ske i mo der ni stič ke umet nič ke avan tu re 
u raz li či tim de o ni ca ma. Po is tra ži vač kim uvi di ma, Koen pre sta je da sli ka ne gde 
po sle 1905, te nje go va, u pr vi mah te a tra li zo va na mi to lo ška sli kar ska avan tu ra u 
min hen skom aka de mi zmu i na ci o nal nim i je vrej skim pre da nji ma, u raz do blju 
po sle Pr vog svet skog ra ta pre ra sta, sa svim iz ve sno, u sta ro mo dan pri mer stva-
ra la štva, a što je za be le že no u opi snim no vin skim kri ti ka ma i po je di nim osvr-
ti ma. Du šev no ra stroj stvo je za log za bo ra va, pa je Leon Koen i te, 1926. go di ne, 
pre ma usme nim sve do če nji ma, do ve den na svo ju iz lo žbu kao čo vek iz gu blje ne 
pri seb no sti ko ji je, osim dok je pod nad zo rom, ne u ra čun lji vo go vo rio i hra nio 
pti ce u ka le meg dan skom par ku (Šu i ca, 2001: 14-16). Mo ni de Bu li oda je eks pre-
si o ni stič ku i ek sta tič nu cr tu svo je po et ske pro ze za hva ta ju ći na me re i ener gi ju 
ne sreć nog sli ka ra. Sle di ce lo vit tekst: 

Ro man tič ni krik Le o na Ko e na

I ele men tar ni rat i mr žnja i kr va ve osvr te i kr va va sun ca i vo do pa di sve-
tlo sti i vo do sko ci sve tlo sti i be li ti gar što za ba da svo je kan dže u zu be u 
me so po lu de log slo na i je ze ra raj ska i mu ze na Olim pu i oper ske ku li se 
i raz blud na sva nu ća i sen ke sta lak ti ta u gro ti gde se šmin ka ju si re ne ru-
me ni lom oke an skih pra sko zor ja – sa mo su mr tva slo va ko jim će Leon 
Koen iz ra zi ti se be, naj pot pu ni je. Ta jan stve nost ni je vi še ar ti stič ki uspeh, 
ili re volt ili oča ja nje ta štih pe si mi sta, ta jan stve nost je sva u bit no tra gič-
nom du hu Le o na Ko e na, mu zi ča ra Bo je, ve li čan stve nog pe sni ka ko me su 
pla me ne ha lu ci na ci je po mra či le spolj ni svet i naj zad um. 

Ni su to vi še bi blij ske le gen de, ni sa kral no pro le će, ni Ha mlet, ni Smrt, ni-
je to vi še ni šta od onog što se mo že is pri ča ti, pre pri ča ti, pro tu ma či ti, to je 
uvek sa mo Leon Koen ko ga da vi ap so lut na, ne po sred na jed na stvar nost, 
to li ko ži va, to li ko ja sna i uža sna i ti ran ska da je mo rao na sla ga ti po dva de-
set mi li me ta ra bo je da je bo jom ostva ri. Šta zna če po sle to ga i po nor Pa ska-
lov i vir tu o znost Ve la ske za i Kan to na oštro um nost i sve mu zej ske zve zde!?

Leon Koen je do šao da nam obe lo da ni svet zvu ko va–bo ja, svet bo ja–zvu-
ko va: po gle daj te: ovaj ul tra mar ne ba ku ne vam se mo rem, ovaj ul tra mar 
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mo ra ku ne vam se ne bom i sva ka sve tlost i sva ka ta ma i sva ka kob za kla la 
je svo ju bo ju, zvuč nu i de mon sku. Te akor de za sle plju ju će, ta du hov na 
sal ta mor ta la, ni je ih on uzeo (ka ko da ih uzme, kad ih ne ma) iz Pri ro de, 
ni je ih uzeo (ni ta mo ih, avaj! ne ma) kod ču ve nih maj sto ra: nat pri rod ne, 
nad re al ne, on ih na la zi u se bi sa mo me, u auten tič nom pa klu. Ako je ne ko 
bio „s one stra ne“, u car stvu či stih ide ja, u car stvu cr nih sno va, Leon Koen 
mo že re ći: bio sam ja. Je li Ski ca za Raj, ski ca za ori gi nal ili je ori gi nal 
ski ca za ski cu? De kart se va ra, čo vek ne ma poj ma o sa vr šen stvu. Ski ca za 
Raj, ve le, ni je svr še no de lo. Ono je sa mo sa vr še no i več no. I nad bo žan sko. 
Ada mo vo čvr sto te lo i po kret ru ke i po kret zmi je i po kret re ke, sto ji...

Rem brant, osta re li, na pu šte ni, raz o ča ra ni Rem brant, još se na dao, još je 
ve ro vao u stil ski sklad i ve šti nu svo je drh ta ve ru ke. Ka ko je div no „za bo-
ra vio da cr ta“ naš ve li ki Leon Koen. Mi slim na mo der ne i naj mo der ni je. 
Odion Re don po red Le o na Ko e na! Po gle daj te nje gov auto por tret. Aka-
de mi ča ri, umuk ni te! Po gle daj te Žen ski akt, po gle daj te De voj či cu sa skr-
šte nim pr sti ma! U po čet ku od li čan đak i re a li sta. Za tim je tra žio. I na šao 
se be. I ostva rio se be. Pot pu no. Ne dre a li stič ki (Bu li, 1989: 26–27).

Ek sta tič ni pro tok sli ka u ovom ese ji stič kom za pi su iz ve sno po se du je sen zi bil nu 
sna gu si ne ste zij skog op sta ja nja, pa čak i u evo ka tiv nom smi slu, ka da sli kar ski 
je zik na li ku je na fo vi stič ki po tez i eks pre si o ni stič ki is kaz. Usred sre đe nost jed-
nog ne po mir lji vog za stup ni ka da de ili nad re a li zma uka zu je na pi ta nje mo der-
no sti u sa mim stre mlje nji ma avan gard nog ko je je, baš kao i u slu ča ju sa mog 
Mo ni ja de Bu li ja ili Le o na Ko e na, op sta jao na ras kr šću is toč nog obi ta va nja i za-
pad nih uno sa, jed na ko u nji ho vim ume ći ma i ek sta tič no sti, kao i u de o ni ca ma 
nji ho vih, u osno vi, be o grad skih i srp skih ali isto ta ko ne dvo smi sle no ino stra nih 
umet nič kih bi o gra fi  ja. 

Po sto ji u je zi ku Mo ni ja de Bu li ja kult le po te re či i sti la, i to na na čin da se na-
pu šte ni sim bo li stič ki este ti ci zam vra ća u pro sve ti telj skom na po ru ko ji se na la-
zio od mah iza po vr ši ne is ka za što je po sle ha ška le (je vrej skog pro sve ti telj stva i 
ob no ve, i to ta ko u go di na ma po ja ve ci o ni zma) i ši rom, naj pre, sred nje Evro pe, 
he brej ske pu bli ci sti ke ko ja psi ho lo ške in te re se i na go ne osve tlja va kao mi sa o no 
i afek tiv no po lje ek sta tič no sti sred njo e vrop skih je vrej skih pi sca, ka kvi su Jic-
hak Lej buš Pe rec, Da vid Fri šman ili pe snik Ha jim Nah man Bja lik (Na ve, 1965: 
58–65). Mi stič no sim bo li stič ki okvir po ve zan sa dru štve nim po tre si ma i stra-
da nji ma imao je sna gu pri zi va nja ko ja u je ku auto ma ti zma avan gard nih tren-
do va, otvo re no ka pro šlo sti, uneo ne ka da šnji, sen zi bi li tet u tek stu Mo ni ja de 
Bu li ja. Uz ta kva od re đe nja mo že se upu ti ti i te o rij ska po stav ka iz is tra ži va nja 
avan gar de, a ko ja se ti če pi ta nja pro sve ti telj stva ko je su pi o ni ri mo der ni zma te-
ži li da su zbi ju kr še ći ta ko zva ni ira ci o na li zam ro man ti čar skog po gle da na svet. 
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I bo re ći se pro tiv ta kvih, na vod no, re ci di va de vet na e sto ve kov nog gra đan skog 
okri lja. Ne dvo smi sle no, neo ro man ti zam u sli kar stvu Le o na Ko e na (Me da ko vić, 
1981: 186–190) i sli ko vi ti pe snič ki i ek sta tič ni im puls u je zi ku Mo ni ja de Bu li ja 
ne ma ju ni ma lo re gre siv ni i mrač ni is hod. Po sto ji ja sno upo ri šte u te o rij skom i 
pro mi šlja ju ćem po gle du ko ji evo lu ci o ni zam po i ma nja i opa ža nja pri ro de, kao 
Berg so no vo na sle đe u svom te o lo škom i re vo lu ci o nar nom ob zor ju ra nog mo-
der ni zma, pro no si Mar tin Bu ber, pr ven stve no u ra zno li kim de o ni ca ma svo je 
stu di je Ja i Ti (Bu ber, 1977).

Ma ka ko je sli ka rev opus is ka zan kao na pred ni po ku šaj pre u zi ma nja ili pre-
no še nja po je di nih te ma iz grč kih mi to va, srp ske na rod ne po e zi je i je vrej skih 
pre da nja, nje gov sim bo li stič ki iz vor ni po ku šaj pri pa da iz me na ma ko je je evrop-
sko stva ra la štvo ra nog XX ve ka no si lo, sa svim kul tu ro lo škim ob lič ji ma, i to u 
raz li či tim sre di na ma i me đu mar kant nim umet ni ci ma (Oslo i Edvard Munk, 
Beč i Gu stav Klimt, Franc fon Štuk) tra ju ći sve do iz bi ja nja Pr vog svet skog ra ta. 
Pi sa ni je zik Mo ni ja de Bu li ja i nje go va iskri ča va za ne se nost de ta lji ma po te za i 
vi dlji vo sti, sve do či pre sve ga o op tič kom fe no me nu ko ji na sta nju je stva ra lač ku 
svest i pre no si se u sli ko vi to pi sa nje o vi đe nom i do ži vlje nom. Me đu tim, jed na ko 
se efekt no kru že nje kroz sli kar sku pred sta vu, da kle kroz dru gi me di jum, po sta-
vlja u vi du sen za ci ja čul nog po ve zi va nja pred svim spolj nim sen za ci ja ma ova 
dva umet ni ka po te kla iz Be o gra da. 

Stva ra lač ki čin opa žaj nog pra će nja i mo gu ća di na mi ka sli kar ske iz ra de kao da 
pra te svo je vr snu ki ne ma to graf sku ubr za nost, što je bi lo obe lež je du ha vre me-
na avan gar di od po čet ka dva de se tih go di na. Ko e nov ko lo rit po ka zu je se kao 
me di jum po ko me se mo gu pra ti ti i re zul ta ti iz raz voj ne psi ho lo gi je, a što je 
Val ter Be nja min uočio još u svom ra nom ese ju „Die Re fl e xi on in der Kunst und 
in der Far be“ (Be nja min, 1972: 117–118), pra te ći kon cen tra ci ju na bo ju kao do-
pri nos opa žaj noj struk tu ri i sa mim tim is ku stva ko jima se po ka zu je Kan to va 
kon cep ci ja. Taj pro gram ski, ovla šni do dir Ko e no vog ko ri šće nja bo je, Mo ni de 
Bu li spro vo di kao mo der ni stič ko odva ja nje, ma ko li ko bi lo lo kal no i ras tvo re no 
u mno gim po ja va ma kul tu re, nu de ći sa bra nost u po sma tra nju bo je i is ku stva 
pri bli žno ka pi tal nim mi sli lač kim re še nji ma („... i kan to/’n’ u v/a oštro um nost“ 
u nav. tek stu). Upo tre ba bo je u stal nom je od no su ka kon stru i sa nju is ku stva, na 
sli čan na čin ose ćaj nog pro mi šlja nja u afek tiv noj sme ni do ga đa ja iz stvar no sti i 
za mi šlja nja u me tri ci i rit mu pi sa nja Mo ni ja de Bu li ja. Za iz ra žaj ne pri stu pe oba 
umet ni ka ra di se o prin ci pu in stink tiv nog po ni ra nja. Pre da to sa da u kul tu ro-
lo ško na sle đe uoča va se sa dej stvo is tan ča nog do slu ha u po sma tra nju sen za ci ja 
pri ro de neodvo ji vo od pro jek ci je iz pod sve sti, is ka za no u su per i or no sti ko ju no-
si, po ka zu je se, za jed nič ka umet nič ka vo lja.
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EC STA TIC THREAD OF MONNY DE BO U LIY IN THE IN TER PRE TA TION 

OF THE PA IN TING OF LEON KOEN

Sum mary

Th is text de als with the in spi ra ti o nal con nec tion bet we en the pa in ting of Leon 
Koen (1859–1934) and the es say of Monny de Bo ully (1904–1968), pu blis hed as 
his pro se and po ems col lec tion – Win ged Gold in Bel gra de, in 1926. It shows 
the symbo li stic ten den ci es in li te ra tu re and arts of Euro pean avant-gar de mo-
ve ments aft  er Th e First World War. With its Ser bian epic po e try, as well as with 
evo ca ti ve po wers of de pic ting ve ge ta ti ve na tu re, Koen’s pre ser ved pa in tings are 
tran sfer red in the ci ne ma to grap hic dyna mics of Monny de Bo ully’s writ ten 
lan gu a ge. Such eff  ect re sults in the et hnic brot her hood and re li gi o us in tu i ti ti ve 
sen si ble rhytmic lan gu a ge, mo re o ver, in to the in ter pre ta tion of the ‘Ot her’ as 
the stan ce of exa mi na ti on of the al mighty po wers, pre sent in the vi ew po ints of 
Mar tin Bu ber, wit hin the Euro pean cul tu re. 
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ori gi nal ni na uč ni rad

ME DI JI, ESTE TI KA I DE STRUK CI JA

Vla di slav Šće pa no vić1

Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du
Fa kul tet pri me nje nih umet no sti, Be o grad

Ap strakt: 
U ra du smo se ba vi li od no som iz me đu me di ja este ti ke i de struk ci je. Ana li zi ra li 
smo uti caj me di ja na stva ra nje op šta kli me spek ta ku la ri za ci je stvar no sti, kao 
i upo tre bu ta kvih okol no sti u pro mo vi sa nju do mi nant nih dis kur sa i funk ci-
o ni sa nja si ste ma mo ći. U dru štvu spek ta kla, to jest u, dru štvu u ko me sli ka 
po sta je pri mar no sred stvo ko mu ni ka ci je i pro mo ci je ide o lo ških, rob nih i tr ži-
šnih vred no sti, este ti ka za u zi ma va žno me sto. Spek takl i este tit ka su ta kvim 
okol no sti ma u ne ras ki di voj ve zi. Ta kve, pro me nje ne okol no sti uči ni le su da 
pred met este ti ke u in du strij skom i in for ma tič kom do bu bu de da le ko ši ri od 
umet no sti, i da je este ti ka če sto zlo u po tre blje na u ak si o lo škom i nor ma tiv nom 
smi slu. Uoči li smo da je este ti ka i nje no ma sov no spro vo đe nje kroz este ti za ci ju 
spek ta kla če sto ko ri šće na u svr hu pro mo vi sa nja sum nji vih i če sto de struk tiv-
nih vred no sti, bi lo tr ži šnih, bi lo mo ral nih ili ide o lo ških.

Ključ ne re či: 
me di ji, este ti ka, ira ci o nal nost, de struk ci ja, spek takl, iden ti tet, kon ver gen ci ja, 
tr ži šte.

Uvod

U ovom ra du raz mo tri će mo onaj aspekt este ti ke ko ji je naj za stu plje ni ji i, u ne-
ku ru ku, pred sta vlja osnov nu pa ra dig mu ce lo kup ne spek ta ku la ri za ci je stvar-
no sti2 – me dij sku este ti ku. Pred sta vi će mo od nos me di ja este ti ke i de struk ci je, 
i obra ti ti pa žnju na nji ho vu sve ve ću sim bi o zu. Na ša osnov na hi po te za je da se 

1 sce pa no vic @hot mail.com
2 Pod spek ta ku la ri zo va nom stvar no šću pod ra zu me va mo onu si mu li ra nu stvar nost u ko joj su od-

no si, opa ža nja i do ži vlja ji od re đe ni i po sre do va ni sli ka ma i in for ma ci ja ma iz ma sov nih me di ja. 
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este ti ka kroz ma sov nu este ti za ci ju sve vi še ko ri sti za pro mo vi sa nje i oprav da-
va nje de struk tiv nog de lo va nja na po je din ca i dru štvo, s jed ne stra ne, dok je, s 
dru ge, to de struk tiv no de lo va nje u in te re su tr ži šta i kor po ra tiv nog ka pi ta la ko ji 
iza nje ga sto je.

Sa mi me di ji su, s ide o lo škog aspek ta de lo va nja, este ti zo va na3 in for ma ci ja ko ja je 
u funk ci ji pa si vi zi ra nja čo ve ka i stva ra nja op šteg uti ska po ve za no sti so ci ja li za-
ci je i pri pa da nja svet skoj za jed ni ci (po tro šač koj), ma da u re al no sti ta za jed ni ca 
ni kad ni je bi la u ve ćoj kri zi, a za mor ko ji ta kva este ti za ci ja, po ve za na sa mno-
štvom in for ma ci ja, no si do ve la je ne sa mo do fi  zič ke pa si vi za ci je (ne ra ču na ju ći 
te re ta ne i vel nes si mu la ci je), već do du hov ne oba mr lo sti i ne do stat ka kri tič kog 
mi šlje nja. Čak i sa mo kri tič ko mi šlje nje ko je se po ja vlju je ome đe no je čvr stim 
zi do vi ma spek ta kla4. Jer čul no sa zna nje (ome đe no spek ta klom), kao ni že i apri-
o ri, ne osta vlja mno go pro sto ra za du hov nu nad grad nju i sa zna nje, ko je če sto 
mo že bi ti bol no i ne kom for no, što je u su prot no sti sa si mu la krum skim sve tom 
u ko me ži vi mo. U ne kom smi slu, ni je se ostva ri la ona mark si stič ka te za o ži vo tu 
kao umet no sti, ali je ste njen su ro gat – o ži vo tu vul gar no este ti zo va nom u sva-
kom nje go vom seg men tu. Da kle, ni je sa mo me dij ski pro dukt este ti zo van već i 
ce lo kup ni ži vot. 

Me dij ska este ti ka

Po če tak ma sov ne este ti za ci je uoča va mo sa po čet kom onog vre me na ko je je Be-
nja min na zvao era teh nič ke re pro duk ci je (Be nja min, 1974). To je vre me in du strij-
skih re vo lu ci ja, i vre me ka da se ori gi nal nost, je din stve nost i ne po no vlji vost, i za-
nat skih pred me ta i sli ke kao ta kve, is cr plju je. Do ta da je din stve ne pro ce se za me-
nju je in du strij ski na čin pro iz vod nje, a raz voj fo to gra fi  je kao me di ja omo gu ća va 
da se i sli ka upo tre bi kao ne ka vr sta ve ri fi  ka ci je i afi r ma ci je ta kve pro iz vod nje. 
Gu bi tak je din stve no sti i ne po no vlji vo sti umet nič kog de la ko ji se ja vio teh nič kom 
re pro duk ci jom, ali i in du strij skom pro iz vod njom, pod sta kao je mno ge este ti ča-
re (Ras kin, Mo ris, Djui...) da se kri tič ki osvr nu na taj fe no men. To se od ra zi lo 
i na sa mu umet nost, ko ja je u ne kim pro šlim vre me ni ma iz gu bi la svoj ri tu al ni 
ob lik (što je vre dan estet ski kva li tet), a sa erom teh nič ke re pro duk ci je iz gu bi la 
je i svo je „ov de i sa da“ i svoj estet ski ob lik u tra di ci o nal nom (Kan to vom) smi slu, 

3 Ka da go vo ri mo o este ti za ci ji, mi sli mo na pro duk ci ju čul nog u me di ji ma i ma sov noj kul tu ri.
4 Sam po jam spek ta kla u svom pu nom zna če nju ja vlja se na isto rij skoj sce ni 1967, sa ob ja vlji va njem 

De bo ro ve knji ge Dru štvo spek ta kla. Dve od ni za De bo ro vih de fi  ni ci ja spek ta kla, a ko je po na šem 
mi šlje nju naj bo lje ilu stru ju šta on za i sta je ste gla se: „Spek takl ni je sa mo skup sli ka; to je dru štve ni 
od nos me đu lju di ma po sre do van sli ka ma. ... Spek takl je ka pi tal aku mu li ran do ste pe na u ko jem 
po sta je sli ka“ (De bor, 2004: 14).
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po stav ši deo eko no mi je i po li ti ke. Upra vo mo guć nost te neo gra ni če ne re pro-
duk ci je na met nuo je, po seb no u kul turnim in du stri ja ma, estet ske mo de le ko ji 
su stva ra li vred no sne obra sce i kul tur ne nor me u funk ci ji pro fi  ta. Sa na pret kom 
fo to gra fi  je, fi l ma, te le vi zi je uoči la se nji ho va mo guć nost da po pu la ri zu ju ro bu i 
da po bolj ša ju njen pla sman na tr ži štu. Uoče na je ta ko đe i nji ho va re klam na moć, 
a sred stvo za spro vo đe nje in te re sa ka pi ta la bi la je este ti za ci ja me dij skih pro iz vo-
da ko ja je do ve la do dru štva spek ta kla. Ta ko se stvar nost do te me re este ti zo va la 
da mi vi še ni smo ni sve sni in sce na ci je ta kve stvar no sti.5 Na še že lje ni su na še, 
na še po tre be ni su na še, već mo de li na met nu ti za vo dlji vom este ti kom spek ta kla. 
Dok je tra di ci o nal na este ti ka bi la fi  lo zof ska di sci pli na ko ja se ba vi la čul nim sa-
zna njem, sa vre me na me dij ska este ti za ci ja pre tvo ri la se u di sci pli nu o to me ka ko 
pro iz ve sti i pro da ti čul no, i ka ko pre ko čul nog kao pri mar nog stvo ri ti ka te go-
ri je že lja i po tre ba, ali i re per vred no sti, što este ti za ci ji u op štoj spek ta ku la ri-
za ci ji osi gu ra va eg zi sten ci ju. Ba rem do tle dok ova kav mar ke tin ški svet po sto ji. 
Isti na da tra di ci o nal na pi ta nja (le po ta i umet nost), ova kvu este ti ku sve ma nje 
za ni ma ju, osim u slu ča ju pro da je re mek-de la u ču ve nim svet skim auk cij skim 
ku ća ma. Sto ga, ne bi smo se slo ži li sa Ste fa nom Mo rav skim da je este ti ka osta la 
bes pred met na, jer je iz gu bi la umet nost kao svoj glav ni pred met, već bi smo re kli 
da je ona da nas pro ce som este ti za ci je po sta la mul ti pred met na, tj. ob u hva ta to-
li ko mno go pred me ta da je di na opa snost po sta je sa mo ne sta ja nje u od re đe nim 
pred me ti ma u slu ča ju ko mer ci jal ne ne za in te re so va no sti za taj pred met. 

U okvi ri ma me di ja, este ti ka se pre o bra ža va pra te ći me ta mor fo zu sa mih me di ja, 
što je i uslov nje nog op stan ka na tr ži štu. Ka ko pi še Fi dler, po ja va no vih me di ja 
uti ca la je na one sta ri je. Na i me, oni su po ka za li neo če ki va no ve li ku spo sob nost 
u pri la go đa va nju i pro me na usled no vih okol no sti (Fi dler, 2004: 42). Na pri mer, 
po ja va te le vi zi je ni je uni šti la me di je po put no vi na, ča so pi sa i fi lm ske in du stri je, 
ali je uzro ko va la mno ge pro me ne. Te pro me ne su se na sta vi le sa po ja vom In ter-
ne ta, ko ji je sve na ve de ne me di je usme rio u prav cu vir tu e li za ci je i hi bri di za ci je. 
Sve vi še se od ba cu je za sta re la ma te ri jal na pod lo ga po put pa pi ra, a ekran je naj za-
stu plje ni ji me dij za ta kvo me šo vi to pri ka zi va nje. Ekran je ta ko po stao me sto na 
ko me je mo gu će pri ka zi va ti sve ob li ke ra ni jih me di ja: od sli ke, zvu ka, ani ma ci je, 
kao i ne po kret nih sli ka i pi sa ne re či. Sa mim tim, ide ja o kon ver gen ci ji me di ja, 
ka ko pi še Fi dler, da nas je oči gled na ten den ci ja (Fi dler, 2004: 44). Me đu tim, jed no 

5 O toj op štoj este ti za ci ji Div na Vuk sa no vić pi še: „Ovom tvrd njom se, za pra vo, u pr vi plan is ti če 
či nje ni ca da je sa vre me ni svet do te me re este ti zo van, da do men pro u ča va nja este ti ke u isto vre me 
mo gu či ni ti/opi sa ti, ka ko nje ni tra di ci o nal ni pred me ti kao što su le po ta, ukus, umet nost, i dr., 
ta ko i pi ta nja ga stro no mi je, estet ske hi rur gi je, ko zme ti ke, zub ne pro te ti ke, ma te ma tič kih na u ka, 
in for ma ti ke i teh no lo gi je, ur ba ni zma i ar hi tek tu re, zen fe no me na, pri rod nog okru že nja (ste nje, 
vo do pa di, vr to vi...) ili este ti ke austra lij skih in se ka ta, pa čak i „na de“ (Ho pe Aest he tics), uko li ko je 
ona u funk ci ji du go roč ne ne ge ko že ili je, re ci mo, deo pro gra ma isto i me nog vel nes cen tra iz San 
Di je ga“ (Vuk sa no vić 2007: 21).
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od osnov nih prin ci pa kon ver gen ci je je ste i te žnja ka istom ci lju, ta ko da je, po na-
šem mi šlje nju, cilj ono što hi bri di zu je sa me me di je. A cilj je pro fi t. Pro fi t pro iz la zi 
iz tr ži šta, a tr ži šte ima svo ja pra vi la. Po sta lo je ja sno da su sa mi me di ji, kao i me-
dij ska este ti ka, uslo vlje ni tr ži štem i pro fi  tom i raz vi ja ju se u tim nor ma ma. Ko ne 
po štu je ta pra vi la ne će op sta ti, ta ko da i me di ji no še ni tom lo gi kom kon ver gi ra ju 
u prav cu svog op stan ka, što me di je iz jed na ča va s pro fi  tom. Stva ra se uti sak da je 
to pri ro dan tok, sled ne mi nov nih do ga đa nja, ali ni je baš ta ko. Jer, ako su stva-
ri uslo vlje ne tr ži štem, on da se ne mo že go vo ri ti o slo bo di, a taj ose ćaj lo gič no sti 
ta kve re al no sti, ko ja je for mi ra na usled za ko na tr ži šta, eko nom ska je ide o lo gi ja,6 
ko ja je na kon slo ma mno gih ide o lo ških i re li gi o znih za stra nji va nja svo je me sto 
u vir tu el nom sve tu na šla kao prag ma tič nu za me nu za ide a li stič ke na ra ti ve i se be 
pro mo vi sa la kao je di no nor mal no i zdra vo ra zum sko sta nje. Dru gim re či ma, ono 
što do no si pro fi t i la go dan ži vot tre ba da bu de pro mo vi sa no u vred nost, na su prot 
ne ko mer ci jal nim sa dr ža ji ma ko ji op te re ću ju i ko ji se ne ukla pa ju u kon cept la god-
nog ži vo ta slo bod nog tr ži šta. Na rav no, da tu ne ma go vo ra o la god nom ži vo tu, već 
o obe ća noj vi zi ji ugod no sti i ras ko ši, uob li če noj me dij skom este ti kom. Kao što 
smo re kli, da na šnja me dij ska este ti ka usme re na je na sve aspek te ži vo ta ko ji su 
po ten ci jal no ko mer ci jal ni – od pro mo ci je ra to va i ra za ra nja do estet ske hi rur gi je, 
od mod ne in du stri je do pro mo vi sa nja ugod no sti ži vo ta pre ko sli ka sreć nih po ro-
di ca ko je upra vo po di žu kre dit. To su ne ke od od red ni ca do mi nant nog spek ta ku-
lar nog si ste ma ko ji je do kraj njih gra ni ca este ti zo van. On je, da kle, du bo ko ide o-
lo ški, ali ne u ra ni jim kon tek sti ma. Sam ka pi tal ko ji je i po kre tao mno ge ide o lo-
gi je ovog pu ta na šao se u svom ogo lje nom ob li ku, po sta viv ši se be kao lo gič nost i 
pri rod nost u me đu ljud skim od no si ma. On je za to i opa san jer ne ma svo ju te o ri ju, 
od no sno nje go va te o ri ja su že lje i na go ni ko je tre ba eks plo a ti sa ti kod oma mlje nih 
(vir tu el nim obi ljem) gra đa na spek ta kla. Po sle di ca to ga je de struk ci ja su bjek ta, 
pot či nje nog i po ro blje nog na go ni ma i pro du ko va nim že lja ma. 

Pod ruč je na ko me se estet sko naj vi še ši ri i pri do bi ja no ve pred me te je ste po lje 
no vih me di ja. Pre ko te le vi zi je, mo bil ne te le fo ni je, In ter ne ta, in for ma ci ja po pri-
ma estet sko svoj stvo, ta ko da vi zu el no pred sta vlja ne što vir tu el no da ju ći mu 
uti sak re al no sti. Taj uti sak tre ba da raz bi je sve re fe ren ci jal no ljud sko, da stvo ri 
svet ko ji je u funk ci ji ka pi ta la. Ta ko Bo dri jar pi še: 

Jer, naj zad, ka pi tal se pr vi, to kom svo je isto ri je, na pa jao de struk tu ra ci-
jom sve ga re fe ren ci jal nog, sva kog ljud skog ci lja, on je taj ko ji je raz bio 
sva ide al na raz li ko va nja isti ni tog i la žnog, do brog i lo šeg, da bi učvr stio 

6 Ko re ni ume ša no sti eko no mi je u ide o lo gi ju mo gu se uoči ti sa po ja vom uti li ta ri zma u XVI II ve ku, 
ka da je kon for mi zam do bio ši re zna če nje, i u pr voj po lo vi ni XIX ve ka, ka da je eko nom ska te o ri ja 
sve vi še te ži la da bu de deo po li tič ke te o ri je (Vo lin, 2007: 347).
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ra di kal ni za kon ekvi va lent no sti i raz me na, gvo zde ni za kon svo je vla sti 
(Bo dri jar, 1991: 26).

U tom kon tek stu, iz vo di mo za klju čak da je ka pi tal i uzrok ma sov ne este ti za ci je. 
U mno go če mu ta kav svet, svet ne stvar nih vred no sti, na pra vljen je upra vo za-
slu gom ši ro kog este ti zo va nja stvo riv ši kli mu za spek ta ku la ri za ci ju stvar no sti, 
ko ja da je po god ne uslo ve, u svoj svo joj ne stvar no sti i vir tu el no sti, za op sta nak 
jed nog glo bal nog im pe ri jal nog po ret ka. Da na šnji si stem je do te me re este ti-
zo van, a sa mim tim i spek ta ku la ran, da su obra sci na šeg spolj nje, ne me dij ske 
eg zi sten ci je to li ko uslo vlje ni me dij skom i in du strij skom pro iz vod njom da svo je 
re ak ci je, do ži vlja je i po na ša nja po i sto ve ću je mo sa sce na ma iz fi l mo va, po pu lar-
nih se ri ja, glo bal nih i lo kal nih po li tič kih na stu pa, mu zič kih spo to va i re klam-
nih po ru ka (Vi ri lio, 2003: 43). Na ša pri vat nost, na še bi će, iden ti tet gra đen na 
mi tu, odav no su ekra ni zo va ni, a sa mim tim su ušli u vir tu el ni svet spek ta kla 
kru že ći po ra znim ma tri ca ma, iz gu blje ni za isto ri ju.

Me dij ska este ti ka i de struk ci ja

Na zna če na spre ga iz me đu umet no sti, kul tu re, me di ja i ide o lo gi je, od no sno sa-
vre me nog po li tič ko-eko nom skog ži vo ta, omo gu ću je ta kvu hi bri di za ci ju stvar-
no sti ko ja ne ka da šnje ne e stet ske i va ne stet ske fe no me ne tran sfor mi še u do ži-
vljaj sve ta glo bal nog spek ta kla. Sto ga smo sve do ci da pa žnju sa vre me nih me di ja 
sve vi še pri vla či este ti zo va no na si lje, če sto pri ka zi va no na fi l mu, kao i u kon-
tek stu ra do va re a li zo va nih u obla sti vi deo-ar ta, te le vi zij skog do ku men ta ri zma, 
kom pju ter skih igri ca i slič no, dok osnov na estet ska po ru ka bi va iz jed na če na sa 
me dij skim i po li tič kim de lo va njem, bri šu ći čvr ste gra ni ce iz me đu ovih dis kur sa 
(Vuk sa no vić, 2007: 22).

Kao što je pri me ti la Div na Vuk sa no vić, ne ka da šnje va ne stet ske i ne e stet ske 
vred no sti tran sfor mi sa ne su u svet glo bal nog spek ta kla. Pro iz vod nja sli ka, 
pred me ta u funk ci o nal ne svr he, da kle po ja ča na upo tre blji vost, do ve la je do to ga 
da este ti ka ni je sa mo na šla no vi pred met, ka ko re če Šarl La lo, kroz in du strial 
de sign, već je njen pred met po sta la i ce lo kup na me di ja ti zo va na stvar nost. Me-
dij ske in du stri je su shva ti le da sli ka pro da je ro bu, a sa mim tim estet sko po sta je i 
do mi nant no obe lež je. Sve se este ti zu je, ne sa mo one in du stri je ko je ne ta ko oči-
gled no de struk tiv no de lu ju na po je din ca (mo da, tu ri zam, sport, hra na...), već 
i rat i ra za ra nje ko je isto ta ko tre ba pred sta vi ti u što pri ma mlji vi jem svoj stvu, 
ka ko bi mno ge in du stri je ko je se ba zi ra ju na otvo re noj de struk ci ji pro fi  ti ra le. Ta 
vr sta este ti za ci je na si lja na sta je još od vre me na ma sov ni je upo tre be fo to gra fi  je, 
pre ko fi l ma i do ku men tar nih emi si ja, Za liv skog ra ta (1991, pr vog ra ta pra će nog 
di rekt nim te le vi zij skim pre no som), na pa da na Svet ski tr go vin ski cen tar (2001, 
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o ko me će mo po seb no pi sa ti u za vr šnom de lu), i mno gih dru gih, i tra je do da-
nas. Po sta je oči gled no da je od nos iz me đu de struk ci je, me di ja i este ti ke jed no 
od obe lež ja na šeg vre me na. U na stav ku će mo vi de ti na ko ji na čin že lja me di ja za 
spek ta ku lar no šću pro mo vi šu te ror i de struk ci ju i ka ko me di ji i de struk ci ja sto je 
na is toj stra ni spek ta ku lar no sti. 

Me dij ska este ti ka i pa siv na de struk ci ja

Pa siv ni, ne ta ko vi dljiv ob lik, de struk ci je me dij ske este ti ke ogle da se u sa dr-
ža ji ma ko ji de sta bi li šu iden ti tet, po ro di cu, za jed ni cu, kao i sam su bjekt, ko ji je 
sve ma nje su bjekt a sve vi še po lje u ko me se nad me ću ko mer ci jal ni sa dr ža ji ko ji 
uslo vlja va ju ži vot ni stil. 

U tra di ci o nal nim dru štvi ma iden ti tet oso be je bio fi k si ran, sta bi lan i po sto jan. 
On je bio od re đen mit skim si ste mom, vi še ili ma nje re li gi o znim ve ro va nji ma 
ali i dog ma ma, i usta lje nim dru štve nim ulo ga ma. Lju di su ži ve li kao čla no vi 
od re đe ne gru pe, ili čvr sto usta no vlje nog po ro dič nog si ste ma, a iden ti tet ni je bio 
pro ble ma ti čan i ni su bi le če ste ra di kal ne iz me ne iden ti te ta. U mo der nom do bu 
(tač ni je u mo der ni ko ju lo ci ra mo u vre me in du strij skih re vo lu ci ja i po ja ve in-
du strij skog ka pi ta li zma), iden ti tet po sta je fl ek si bi lan, vi še stran, li čan i po sta je 
pod lo žan pro me na ma i ino va ci ja ma. Me đu tim, on je u to vre me još uvek bio 
re la tiv no sta bi lan i po ve zan sa ogra ni če nim op se gom ulo ga i nor mi. Jed na oso-
ba mo že bi ti ro di telj, od re đe ne na ci je, za ni ma nja, po li tič kog i ver skog ube đe nja, 
sek su al nog opre de lje nja, a kom bi na ci ja svih tih mo guć no sti gra de ta kav „mo-
der ni stič ki“ iden ti tet. Ras pon je pro ši ren, ra đa ju se no ve mo guć no sti, ali je iden-
ti tet još re la tiv no sta bi lan. Iden ti fi  ka ci ja sa mo de li ma I da lje je ima la ra zum nu 
me ru, ma da sve te že pod no šlji vu.7 Mo žda je raz log tog sve te žeg pod no še nja po-
sto ja no sti iden ti te ta bi la i po ja va ank si o zno sti, ko ja se ja vi la usled krh ko sti iden-
ti te ta su o če nog sa to li ko mo guć no sti, ili zbog raz vi ja nja in di vi du a li zma i sve 
ma nje mo guć no sti za kla nja nja iza tra di ci o nal nih mo de la i ži vo ta po pra vi li ma 
za jed ni ce. Naj ve ći udar na iden ti tet u tra di ci o nal nom smi slu i nje go vo stva ra nje 
na sa svim no vim osno va ma, od no sno nje go va po ste pe na hi bri di za ci ja, do go dio 
se u po tro šač kom i me dij skom dru štvu spek ta kla na kon Dru gog svet skog ra ta. 
U ta kvom dru štvu iden ti tet se sve vi še po ve zu je sa sti lom, stva ra njem imi dža i 
iz gle dom. Dok u di fu znom spek ta klu iden ti tet po sta je ilu zi ja, ko ju stva ra ju pro-
iz vo di pla si ra ni pre ko sve ve ćih mo guć no sti ma sov nih me di ja, u kon cen tro va-
nom spek ta klu još je bio pri su tan iden ti tet za sno van na ilu zor nim po stav ka ma 
ide o lo škog eks pe ri men ta. U pot pu noj in te gra ci ji dva spek ta kla i eko nom skoj 

7 O iden ti te tu vi še vi de ti kod Da gla sa Kel ne ra (Kel ner, 2004: 381–555).
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post mo der ni za ci ji, ko ja se do go di la na kon pa da Ber lin skog zi da (1989), na sta-
vlja se raz la ga nje iden ti te ta i on po sta je po lje za me dij sku ma ni pu la ci ju i sti ca nje 
pro fi  ta. Tu va žnu ulo gu ima este ti ka, na ro či to me dij ska. Ona je je zik čul no sti i 
ose ća nja u dru štvu ko je je pre na tr pa no in for ma ci ja ma a oskud no u vre me nu. 
Po mi šlje nju Mar ti ja Nu mi e ra, u ta kvim okol no sti ma lju di vred nu ju ose ća nja 
vi še od in for ma ci je (Ne u me i er, 2006: 19). Me dij ska i in du strij ska este ti ka je za to 
i pre u ze la vo de ću ulo gu u pro mo vi sa nju ta kvog tr ži šnog iden ti te ta. Ona stva ra 
ha ri zmu, čul nu sen za ci ju za su ro gat iden ti te ta ko ji me di ji i glo bal ni bren do vi 
stva ra ju. U svo joj knji zi Ras cep bren da, Nu mi er, ko ji ne dvo smi sle no afi r ma tiv-
no pro mo vi še ulo gu bren di ra nja i neo li be ral ne eko no mi je, pi še: 

Za vi sno od va še „je din stve ne ku pov ne po zi ci je“, mo že te se pri klju či ti bi lo 
kom ple me nu, bi lo kog da na i ose ti ti da ste deo ne čeg što je ve će od vas. 
Mo že te pri pa da ti ple me nu Cal la way kad igra te golf, ple me nu VW dok vo-
zi te na po sao ili ple me nu Wil li ams-So no ma dok ku va te. Vi ste deo iza bra-
nog kla na (ili se ta ko ose ća te) ka da ku pu je te pro iz vo de ovih ja sno de fi  ni-
sa nih kam pa nja (Ne u me i er, 2006: 41).

Kroz ovo za pa ža nje, uoča va mo one su ro gat ne mo de le ko ji tre ba da si mu li ra ju 
vred no sti na ko ji ma se ne ka da ba zi rao iden ti tet. Kao što je ne kad mit na di la zio 
su bje kat, za jed ni ca in di vi duu, da nas brend igra ju ći ulo gu mi ta i ne ka kve za-
jed ni ce, si mu li ra ar he tip sko sta nje ko me će mo da ti po ve re nje, pod re di ti ži vot 
i – što je naj va žni je – da ti no vac. Po što je in di vi dua po sta la ra nji va i ank si o zna, 
zbog ne do stat ka ose ća ja pri pad no sti, bren do vi nu de la žni ose ćaj si gur no sti i za-
jed ni štva uslo vljen sta tu som i ko li či nom nov ca. Pro mo vi sa njem ži vot nog sti la 
i dru štve no po želj nog iden ti te ta, ko ji su po ve za ni sa re klam nim pro iz vo di ma, 
kao i pro da jom sa mih pro iz vo da, stva ra ju se sim bo lič ke kon struk ci je sa ko ji ma 
se po tro šač iden ti fi  ku je, na ve den da ko ri sti ne ki od pro iz vo da. Iden ti tet je po-
mo ću me dij ske este ti ke de kon stru i san, a za tim kon stru i san na ni vou si mu la ci je 
ko ja sa mo u po vr šnom ni vou pod se ća na mo de le iz pro šlo sti, a za pra vo je sa mo 
no vi, ne stal ni iden ti tet ko ji na sta je i ne sta je br zi nom me dij skih i in du strij skih 
tren do va. Pro mo te ri ta kvog iden ti te ta naj če šće su me dij ske zve zde ko je, me nja-
ju ći imidž, me nja ju i svoj iden ti tet.8 Iden ti tet, ta ko, sve vi še po sta je tr ži šni trend 
i kon struk ci ja ko ja je uslo vlje na fi  nan sij skim po tre ba ma spek ta kla. Či ta va pri ča 
se ra di ka li zu je u kom pju ter skim igra ma (po put Se cond World), u ko ji ma sa mi 
stva ra mo svoj vir tu el ni iden ti tet, kao i vir tu el no okru že nje, ne za vi sno od tra-
di ci o nal nih od red ni ca ko ji ma pri pa da mo u re al nom ži vo tu.9 Ta ko u me dij skoj 

8 Majkl Džek son, na pri mer, ka ko pi še Da glas Kel ner: „u kon struk ci ji svog sop stve nog iden ti te ta 
bri še gra ni ce iz me đu crn ca i bel ca, mu škar ca i že ne, od ra sle oso be i de te ta...“ (Kel ner, 2004: 428).

9 Sa mo ne tre ba za bo ra vi ti, da slo bo da iz bo ra u ovim vir tu el nim igra ma i te ka ko za vi si od upla će-
nog nov ca.
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este ti ci, stvar no sve vi še po sta je sa bla sno, a ne stvar no – spek ta ku lar no, sve bli že 
i re al ni je. Sle de ći ni vo ti he de struk ci je, na kon iden ti te ta, do go dio se u po ro di ci. 
Pro me nje na stvar nost, usled me dij skog de lo va nja, de kon stru i sa la je i po ro di cu 
u tra di ci o nal nom smi slu. Te le vi zor, ra ču nar i osta li me di ji po sta vlje ni su u cen-
tar do ma, i oni ne oku plja ju po ro di cu, kao što je to ne kad ra dio Otac oko cen-
tral nog sto la (pa tri jar hal ni mo del), već je de cen tra li zu ju, nu de ći mno štvo op ci ja 
i ži vot nih sti lo va, pro že tih eklek tič kim du hom mno štva kul tu ra i obi ča ja, ali 
uvek u in stant ob li ku, uvek kao pro iz vod. U tom mno štvu sli ka, pri če i is ku stva 
pre ne se ni iz tra di ci je po sta ju sa mo do sad na ilu zi ja na spram me dij ske stvar no sti 
ko ja odi še eg zo ti kom i iz o bi ljem. Na taj na čin, cen tral no me sto me di ja u ku ći po-
sta je, ka ko bi re kao An ders, i tač ka bek stva od po ro di ce (An ders, 1996: 27). To je 
ko lek tiv na izo lo va nost, u ko joj do mi ni ra ju sve pri sut ni pri zo ri vla da ju ćih sli ka i 
in for ma ci ja, ko ji svo ju sna gu cr pe upra vo iz te izo lo va no sti.

Kao u in di vi dui i u po ro di ci, de struk tiv ne pa ra dig me me dij ske este ti ke iza zi va-
ju ve li ke pro me ne i u ši roj za jed ni ci. Ko lek tiv na izo lo va nost i he do ni zam do ve li 
su do sla blje nja za jed ni ca i za me ni li je spek ta ku lar nim do ga đa ji ma, naj če šće 
sport skim, ko ji si mu li ra ju za jed ni štvo.10 De bor to, s raz lo gom, na zi va „vul ga-
ri zo va ne pse u do svet ko vi ne“, jer slu že sa mo za to da za o ku pe pa žnju, da usme re 
ka po tro šnji i obe smi šlja va nju ras po lo ži vog vre me na, na do me šta ju ći ga spek ta-
ku lar no me dij skim vre me nom. Ali, kao što smo re kli, ta kvo vre me stva ra svo je 
mo de le ko ji su u osno vi ide o lo ški, jer su ob ma na i le gi ti mi tet ta kve ob ma ne u 
nji ho vom ko re nu. Ob ma na je u to me što se oni pred sta vlja ju kao sâm svet. Ono 
što je va žno za me dij sku este ti ku je ste to da ona stva ra sla ga nje iz me đu sli ke 
i re al no sti, ta ko da se re al nost ne do ži vlja va raz li či to od po nu đe nih sli ka. Ta-
kve sli ke u ve li koj me ri for mi ra ju jav no mnje nje i po sta ju pod sti caj ni mo de li, 
pred sta vlje ni kao in te res za je di ce. Na pri mer, sli ke na pa da na Svet ski tr go vin ski 
cen tar otvo ri le su mo guć nost, i pri pre mi le jav no mnje nje, za po kre ta nje ra to va u 
Av ga ni sta nu i Ira ku. Ali, isto vre me no i ogrom na ko li či na ra za ra nja i de struk ci je 
u me dij skoj stvar no sti či ne da se ja vi za mor od sa o se ća nja. Gle da o ci po sta ju sve 
umor ni ji gle da ju ći tra ge di je ko je se sme nju ju na ekra nu. Po sma tra či su is cr plje-
ni pri zo ri ma, a ak ti vi zam u ta kvim okol no sti ma gu bi sna gu. Si stem ta ko stva ra 
uti sak o svo joj sve mo ći, a za jed ni ca i po je di nac u njoj okre ću se sa mo za do vo lje-
nju svo jih že lja, uslo vlje nih lo gi kom i po tre ba ma spek ta kla. 

10 De bor u Dru štvu spek ta kla pi še: Iako ovo do ba vi di se be kao uče sta lo vra ća nje mno go broj nih 
svet ko vi na, ono je, za pra vo, do ba bez svet ko vi na. Ono što je, u ci klič nom vre me nu, tre nu tak 
uče stvo va nja za jed ni ce u ras ko šnom tro še nju ži vo ta ni je mo gu će u dru štvu bez za jed ni ce i bez 
ras ko ši. Nje go ve vul ga ri zo va ne pse u do svet ko vi ne, pa ro di je di ja lo ga i po klo na, na vo de lju de na 
pre te ra no tro še nje nov ca, ali im do no se sa mo raz o ča ra nje ko je se kom pen zi ra obe ća njem no ve ob-
ma ne. Što vi še opa da upo treb na vred nost vre me na mo der nog pre ži vlja va nja, to se ono vi še hva li 
u spek ta klu. Re al nost vre me na za me nje na je pu bli ci te tom vre me na (De bor, 2004: 54).
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Me dij ska este ti ka i ak tiv na de struk ci ja

Me dij ska este ti ka, bu du ći da je okre nu ta pro fi  tu i pro mo vi sa nju tr ži šnih vred-
no sti, ra ču na na sa dr ža je ko ji ta kvu ide o lo gi ju pro mo vi šu. Usled ogrom nog uti-
ca ja ko ji me di ji da nas ima ju, fi  nan sij ske i po li tič ke eli te po ku ša va ju da u što 
ve ćoj me ri kon tro li šu me di je. Sa dr ža ji na ko je se me di ji naj vi še osla nja ju, a ko ji 
da ju zna čaj ne re zul ta te u pro mo vi sa nju in te re sa vla da ju ćih eli ta, otvo re no su 
de struk tiv ni. Na si lje je, po seb no, od u vek pri vla či lo gle da o ce. In te re so va nje pu-
bli ke još od an tič kih are na za gla di ja tor ske bor be, rim ska jav na mu če nja i ubi-
sta va hri šća na i dru gih ne is to mi šlje ni ka, hri šćan skog su ro vog ob ra ču na va nja 
sa je re ti ci ma i ve šti ca ma, i jav na po gu blje nja u Bur žo a skoj re vo lu ci ji11, ko ri ste 
me di ji u ci lju ma sov ni jeg kon zu mi ra nja, a sa mim tim i kre i ra nja mno gih ka-
rak te ri sti ka du štva. Ona va žna od red ni ca ko ja tre ba da pro mo vi še na si lje i da 
mu da ne ka kav le gi ti mi tet te ži da se pred sta vi kao oprav da na, ili kao fi k ci ja. 
Dru gim re či ma, uči ni li smo – pri ka za li na si lje jer smo to mo ra li da ura di mo da 
bi smo za do vo lji li prav du, ili na si lje ko je gle da mo sa mo je me dij ska fi k ci ja, ono 
se ni je ni do go di lo za to u nje mu mo že mo uži va ti bez kon se kven ci i sa ve sti. Za 
ta kvo ne što me di ji su ide a lan mo del. Mno gi fi l mo vi, pro pa gand ni i prom tiv ni 
pro gra mi, po sta ju opa sna oruž ja u slu žbi do mi nant nih dru štve no-eko nom skih 
si la (Sven son, 2006: 135). Ta ko fi lm kao što je Top gan, na pri mer, Da glas Kel ner 
vi di kao „stva ra nje psi ho lo ške pre di spo zi ci je za uži va nje u sli ka ma teh no lo škog 
po ko lja u si tu a ci ja ma kao što je Za liv ski rat“ (Kel ner, 2004: 136). 

Na ža lost, me di ji ima ju spo sob nost da este ti zu ju i uči ne pri vlač nim i naj u ža sni-
je do ga đa je. Sli ka, ka dar, mon ta ža i kon tekst ko ji uti ču na do ži vljaj po nu đe ne 
pred sta ve, pred sta vlja ju otvo re no po lje za mno ge ma ni pu la ci je. Na taj na čin, de-
struk ci ja i zlo su u sta nju da po bu de estet ski in te res, a sa mim tim umno go me 
uti ču na to da iz o sta ne mo ral na osu da. Sto ga, me dij sko do ba, u ko me se estet ski 
sud če sto sma tra do volj nim raz lo gom za de lo va nje i uni šta va nje ono ga što se 
sma tra ru žnim, mo že mo oka rak te ri sa ti kao do ba estet ske ira ci o nal no sti. U svo-
joj knji zi Fi lo zo fi  ja zla, Laš Sven son pi še: 

Tor kil Bjern vig is ti če na ci zam kao estet sku ide o lo gi ju. Pro gon Je vre ja i 
pre ma Be re lu Len gu u kraj njoj in stan ci tre ba shva ti ti i kao mo der ni stič ko 
umet nič ko de lo. Mo ral i este ti ka su u sva koj to ta li tar noj vla sti usko po-
ve za ni. A Je vre ji su sma tra ni kao ne e ste tič ni od vrat ni objek ti na ni vou 

11 „Gi ljo ti na ni je bi la po pu lar na kod pu bli ke kad je pr vi put upo tre blje na za to što su se po gu blje nja 
de ša va la isu vi še br zo, ta ko da pu bli ka ni je mo gla mno go to ga da vi di i za to su or ga ni zo va ni op šti 
pro te sti za po vra tak ve ša la. Re vo lu ci o nar na vla da uva ži la je pro te ste i uve la niz mo di fi  ka ci ja – vi še 
po di ju me, pri ka zi va nje od se če nih gla va, ve ći broj po gu blje nih da bi pu bli ci iza šla u su sret“ (Sven-
son, 2006: 106).
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ot pa da. U onom ste pe nu u ko jem mo že mo ko ri sti ti me ta fo ru umet nič-
kog de la, mo že mo re ći da ni su sa mo kon cen tra ci o ni lo go ri pred sta vlja li 
umet nič ko de lo, već ono što je tre ba lo da osta ne kad se uklo ni sve što je 
ne po želj no, kao što skulp tor ukla nja sav su vi šni ma te rijal da bi osta lo sa-
mo ono što je le po (Sven son, 2006: 99).

Mi bi smo re kli da su sve ide o lo gi je u vre me ma sov nih me di ja estet ske i da je 
estet ska ira ci o nal nost va žan fak tor u pro pa gan di sa mih ide o lo gi ja, kao i u lo ci-
ra nju i kon struk ci ji ne pri ja te lja. I sve one su le gi ti mi sa le i le gi ti mi šu svo je po-
zi ci je pre ma sli ka ma o ne pri ja te lju. Ni su sa mo Je vre ji sma tra ni za ne e stet ske 
objek te, već su to bi li Ja pan ci, za tim Vi jet nam ci, a u no vi joj isto ri ji Ara pi i Sr bi 
za Ame ri kan ce i ne ke Evro plja ne, za pad na de mo kra ti ja za So vje te i Ki ne ze, a 
opet ovi dru gi za za pad nu de mo kra ti ju, i ta ko re dom.12 O ovo me naj bo lje sve-
do če pro pa gand ni pla ka ti, fi l mo vi i emi si je ko je ne dvo smi sle no ši re estet ski ira-
ci o na li zam ko ji za vo di i kre i ra jav no mnje nje. 

Sle de ći mo me nat ko ji je va žan za raz u me va nje od no sa me dij ske este ti ke i de-
struk ci je je ste sam kon cept po pu lar no sti ko ji me di ji pru ža ju. Upra vo zbog 
sim bi o ze me di ja i na si lja, ja vlja ju se slu ča je vi se rij skih ubi ca ko ji pre pla vlju ju 
ma sov ne me di je, eg ze ku ci je ta la ca pred ka me ra ma, kao i zlo či na mo ti vi sa nih 
sa mo ti me da bi se do spe lo u jav nost. Dže fri Ra sel, u knji zi Princ ta me, pi še 
o slu ča ju dva de set če tvo ro go di šnjeg Maj kla Ha ga na, ko ji je ubio de voj ku ko-
ju ni kad ra ni je ni je vi deo sa mo da bi po stao po znat (Ra sel, 1995: 259). Ta kva 
po tre ba za sla vom i is po lja va njem de struk tiv no sti, kao i ak tiv no uče stvo va nje 
gle da la ca u to me, uoča va mo na In ter ne tu. Ebra ham Bigs (19) je 2008. go di-
ne iz vr šio sa mo u bi stvo pre do zi ra njem opi ja ti ma pred veb-ka me rom, dok ga 
je oko 1.500 gle da la ca na iz me nič no bo dri lo ili od go va ra lo od tog či na. On je 
na ja vio svo je sa mo u bi stvo i osta vio link na saj tu Ju stin.tv, ko ji je ko ri sni ci ma 
omo gu ća vao di rek tan pre nos s veb-ka me re.13 Ovo su sa mo ne ki od pri me ra 
na ra sta ju će de struk ci je i bi zar no sti ko ja, po ti ski va na u re al nom okru že nju, sve 
vi še iz bi ja u me dij skoj sfe ri. Uoča va mo da se u me di ji ma sve vi še ja vlja ju one 
si le ko je te že ne ga ci ji ži vo ta, a sa vre me no ma te ri jal no po ti ski va nje tran sce-
dent nog vo di nje go vom oži vlja va nju u bi zar nim sa dr ža ji ma ma sov nih me di ja. 
Spek takl je, ta ko, po stao vr hun ska ide o lo gi ja ko ja sa ži ma sve osta le, a pro fi t 
ni je njen pro dukt već sam ko ren te ide o lo gi je. Da bi ta kva po stav ka bi la de-
lo tvor ni ja, ona se, kao što smo već vi de li, ba zi ra na bi zar nim sti mu lan si ma i 
ka ko bi Pla ton re kao ne či stom uži va nju. Ko li ko je Pla to no va pri med ba za sli-

12 Tor kil Bjern vig je to opi sao kao „estet sku idi o sin kre zi ju“. Estet sku idi o sin kre zi ju od li ku je to što 
je „fa sci ni ra na po je di no sti ma, go ri bez gra nič nom lju ba vlju pre ma ono me što sma tra le pim i isto 
ta ko bez gra nič nim pre zi rom i mr žnjom pre ma ono me što sma tra ru žnim“ (Sven son, 2006: 99).

13 24 sa ta, 26. no vem bar 2008.
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kar stvo ne a de kvat na, bar što se ti če na šeg vre me na, to li ko se mo že pri me ni ti 
na svet spek ta kla. 

Kad uži va nje ni je pod nad zo rom do bra ili mu dro sti, ka že on, on da ono 
bu di, pot hra nju je i ja ča ni že ljud ske na go ne, a su ši i is cr plju je naj ple me ni-
ti je u čo ve ku. Uži va nje o ko jem je ov de reč pre tva ra na še ži vo te u igru na 
klac ka li ci: u jed nom tre nut ku smo na vi si ni za do volj stva, u dru gom smo 
pa li ni sko, jer je po sled nje uži va nje pro šlo, pa sad če zne mo za no vim: i taj 
pro ces di za nja i pa da nja po na vlja se bes kraj no. Po te ra za ne po sto ja nim 
za do volj stvi ma pra vi od nas ne što kao šu plje po su de ili si ta, ko ja se is-
pra zne tek što ih na pu ni mo. Za ra zno nas ob u zi ma ne ka ne nor mal na žeđ 
i bes kraj no ne za do volj stvo, jer što vi še za do volj stva do bi ja mo to ih vi še 
že li mo (Eve ret / Kun Hel mut, 1969: 38). 

Ne iz ve snost ko ja nas stal no dr ži u si mu la ci ji pro me na, a za pra vo se ni šta ne 
me nja, je ste ta ko svoj stve na me dij skoj este ti ci. Kvan ti tet ta ko or ga ni zo va ne teh-
no lo ške za ba ve pre la zi u kva li tet or ga ni zo va ne de struk ci je. Sti mu lans se ne sme 
pro pu sti ti. Taj sti mu lans, ka ko De bor ka že u svo joj 172. te zi Dru štva spek ta kla, 
je ste „naj vi ši sta di jum eks pan zi je ko ja po tre bu okre će pro tiv ži vo ta“. Ta po tre ba 
je, na rav no, po tre ba za nov cem i la kim za do volj stvi ma. 

Za klju čak

Me dij ska este ti ka, na o ru ža na ta ko ve li kim mo guć no sti ma kon tek stu a li za ci je i 
este ti za ci je de struk ci je, ko ri sti raz li či tim ide o lo gi ja ma da pre zen tu ju spe ci fi č ne 
in te re se kao op šte. Po ka za lo se da su za ta kvo de lo va nje – ka ta stro fe, ra to vi i 
raz li či ti ob li ci de struk ci je (ak tiv ne ili pa siv ne) po god ni za usme ra va nje na ra ti va 
i kre i ra nje jav nog mnje nja u skla du sa in te re si ma do mi nant nog si ste ma. Na pri-
mer, is pa da kao da je sva kom u in te re su da se iz vo de voj ne in ter ven ci je u stra-
nim dr ža va ma i ubi ja „arap ski“, „srp ski“ ili „ko mu ni stič ki“ ne pri ja telj. Me dij ska 
este ti ka ima sna gu da tran sfor mi še ne ga tiv ne uslo ve i sna gu u „po zi tiv ne“, pa, 
re ci mo, sle di da je bi ti pla će nik i špi jun, an ga žo van za oba vlja nje pr lja vih po slo-
va u ko rist do mi nant nih dru štve nih si ste ma, ne što do bro i po zi tiv no. Zbog tih 
ka rak te ri sti ka, raz ne ide o lo gi je vr lo br zo su pre po zna le mo guć no sti ko je me di ji 
u tom smi slu po se du ju, da bi po tvr di li da su oni „iz vr nu ta sli ka sve ta, u ko joj su 
kul tur na i isto rij ska de ša va nja pred sta vlje na kao nu žna i več na, spe ci fi č ni kla sni 
in te re si kao uni ver zal ni, a iz ra zi to po li tič ki li ko vi, mi to vi i pri če kao apo li tič ni“ 
(Kel ner, 2004: 189). Na taj na čin, do mi nant ne ide o lo gi je pre ko me dij ske este ti ke 
pro mo vi šu ži vot ni stil ko ji stva ra mo de le vred no va nja, ve ro va nja i po na ša nja. 
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ME DIA, AEST HE TICS AND DE STRUC TION 

Sum mary

We ’ve ana li zed the in fl u en ce of me dia in cre a ting the ge ne ral cli ma te of the 
spec ta cu la ri za tion of re a lity, as well as the use of the se cir cum stan ces in pro-
mo ting do mi nant vi ews and the ways the system of po wer fun cti ons/works. In 
the so ci ety of spec tac le, that is, in the so ci ety in which the ima ge is be co ming 
do mi nant me ans of com mu ni ca tion and pro mo tion of ide o lo gi cal, brand and 
mar ket va lu es, aest he tics ta kes an im por tant part. Un der such cir cum stan ces, 
spec tac le and aest he tics are inex tri cably lin ked. Such, al te red cir cum stan ces 
ha ve ma de the ob ject of aest he tics far bro a der than art in in for ma tion and in-
du strial age, and aest he tics is oft  en abu sed in the sen se of axi o logy and norms. 
We’ve per ce i ved that aest he tics and its mas si ve prac ti cing thro ugh the “aest he-
ti za tion” of spec tac le has fre qu ently been used in pur po se of pro mo ting su spi-
ci o us and oft  en de struc ti ve va lu es, whet her mar ket, mo ral or ide o lo gi cal ones.
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ori gi nal ni na uč ni rad

U OD BRA NI ME DI JA – EN CEN SBER GE RO VE 

ME DIJ SKE PER SPEK TI VE 

Zo ran Ko sje ri na1

Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du 
Fa kul tet dram skih umet no sti, Be o grad

Ap strakt: 
Hans Mag nus En cen sber ger, pje snik i ana li ti čar po zni je mark si stič ke ori jen ta-
ci je, sa svo ja dva ese ja, „In du stri ja svi je sti“ i „Koc ki ce za jed nu te o ri ju me di-
ja“, u do broj mje ri je re vi di rao do ta da šnje lje vi čar ske te o ri je me di ja. Osnov ne 
po stav ke nje go ve me dij ske mi sli, bes pred met no sti u dru gim me dij skim te o ri-
ja ma, kao i nje gov osvrt na in te lek tu al ce i pri ma o ce me dij skog sa dr ža ja uop-
šte, te ma su ovog tek sta. Rad po ku ša va i da pri mje ni i ocje ni En cen sber ge ro ve 
te o rij ske po stu la te u uslo vi ma no vih, di gi tal nih me di ja (In ter net, elek tron ska 
po šta) ka da su se me ha ni zmi za ostva re nje de mo krat skih me di ja, zah te va ni po 
En cen sber ge ro voj te o ri ji, u do broj mje ri ostva ri li.

Ključ ne re či: 
Hans Mag nus En cen sber ger, in du stri ja svi je sti, nul ti me dij, dru štve na te o ri ja 
me di ja, ma ni pu la ci ja, In ter net de mo kra ti ja, CAE, Pro ams re vo lu ci ja.

En cen sber ger i dru štve ne me dij ske te o ri je 

Ma da ele men te te o ri je me di ja mo že mo pro na ći još u ras pra va ma So kra ta sa so fi -
sti ma, pra vi za mah u te o ret skom raz ma tra nju me di ja na sta je na stan kom štam-
pe i ši re njem ma sov ne kul tu re. 

Val ter Be nja min, u mno go ci ti ra nom ese ju iz 1936. go di ne, „Umet nič ko de lo 
u ve ku svo je teh nič ke re pro duk ci je“, ana li zi ra po ja vu ta da šnjih no vih me di ja 
(fo to gra fi  ja, gra mo fon i fi lm) i nji hov uti caj na umjet nost i dru štvo. Za raz li ku 
od Be nja mi na ko ji se ve zao za fi lm i fo to gra fi  ju, po mi šlje nju Ador na i Hork haj-

1 rskljnkv@gmail.com
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me ra, pro na la zak ra di ja pred sta vlja ključ ni mo me nat raz vo ja ma sov nih me di-
ja. Ovi auto ri is ti ču „an ti pro sve ti telj sko“ dje lo va nje ma sov ne kul tu re ko je, po 
nji ho vom mi šlje nju, sma nju je kri tič ku moć po je din ca, na pre dak nje go ve sa mo-
svje sti o dru štve nim pro ble mi ma i spre ča va raz voj auto nom nih lič no sti ko je 
slo bod no i kri tič ki re zo nu ju.

„Dru štvo spek ta kla“ (Gi De bor /Guy De bord/ 1991), „hu mo ri stič ko dru štvo“ 
(Li po vec ki /Li po vetsky/ 1991), „fan tom ski svi jet“, (An ders, 2008), „svi jet he do-
ni stič kih im pe ra ti va“ (To mić, 2008), kao da ima svo ju po tvr du i u sa vre me nim 
dru štve nim ten den ci ja ma kraj nje apa ti je in di vi due. Mno gi ka sni ji auto ri (Bur-
di je /Bo ur di eu/, Bo dri jar /Ba u dril lard/, Vi ri lio), a i ra ni ji (Or vel /Or well/ 1948, 
Hak sli /Hux ley/ 1967) uka zu ju na to. 

Zna čaj ni ji ana li ti čar po zni je mark si stič ke ori jen ta ci je, Hans Mag nus En cen-
sber ger, sa svo ja dva ese ja, „In du stri ja svi je sti“ i „Koc ki ce za jed nu te o ri ju me di-
ja“, oba kod nas pr vi put ob ja vlje na u knji zi Nje mač ka, Nje mač ka iz me đu osta-
log, sva ka ko da je u do broj mje ri re vi di rao do ta da šnje lje vi čar ske te o ri je me di ja. 
Nje go ve te o ret ske po stav ke te ma su ovog ra da. 

Han sa Mag nu sa En cen sber ge ra, u svom ese ju o mo guć no sti an ga žo va nog in-
te lek tu al ca u vri je me „be zal ter na tiv nog li be ra li zma“, Rat ko Ne ško vić ubra ja u 
krug ri jet kih in te lek tu a la ca po put A. Ka mi ja (Ca mus), Ž. P. Sar tra (Sar tre), J. 
Ha ber ma sa, N. Čom skog (Chomsky) i Bur di jea, „ko ji na sto je da bu du svo ji, da-
kle auto nom ni mi sli o ci, ko ji ima ju hra bro sti da se iz dvo je iz vla da vin skog i kon-
for mi stič kog mi ljea“ (Ne ško vić, 2000: 2). 

Zna ča jan i kao autor li ri ke, no ve li sta i pi sac ale go rij skih ro ma na za dje cu, En-
cen sber ger nas stal no i ne ma lo iz ne na đu je, ko li ko stva ra lač kom i pre ga lač kom 
ener gi jom, to li ko i eru di ci jom i ši ri nom in te re so va nja. Po red knji žev no sti, pi še 
ese je i pu to pi se o eko nom skim i de mo graf skim pro ble mi ma, ima iz le te i u te o ri-
ju i prak su fi l ma, ra di ja i po zo ri šta, pre vo di po e zi ju, ba vi se iz da va štvom, no vi-
nar stvom, pu to pi si ma, po pu la ri zo va njem ma te ma ti ke, čak i ko men ta ri sa njem 
fud bal skih utak mi ca na svjet skom pr ven stvu. 

En cen sber ge ro va te o ri ja me di ja ta ko đe mo že da slu ži kao sin te za naj va žni jih 
me dij skih te o ri ja, sa kri tič kim osvr tom na sve njih, što će ta ko đe bi ti pred met 
ovog ra da. Kao što će mo vi dje ti, vri je me kao da ra di za nje go vu me dij sku te o ri-
ju. Na i me, nje go vo uče nje, za raz li ku od ne kih mno go po zna ti jih auto ra, či ni se 
da us pje va da se pri mje ni i na no vo na sta le si tu a ci je sa iz mje nje nim dru štve nim 
uslo vi ma i teh nič kim mo guć no sti ma ko je no si in for ma tič ko do ba. Čak i po je di-
ni teh no u to pi sti uvi đa ju krat ke do me te Ma klu a no vog dje la.
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Kri ti ka lje vi čar skih i osta lih me dij skih te o ri ja

En cen sber ger u ese ju „Nul ti me dij ili za što su sve ža lo poj ke pro tiv te le vi zi je bes-
pred met ne“, na vo di kri ti ke ko je te o re ti ča ri upu ću ju na ra čun me di ja, gru pi šu ći 
ih u če ti ri gru pe: 

ide o lo ške (kri ti ke o ma ni pu la ci ji ko je is ti ču ka ko me di ji spre ča va ju raz voj  −
auto nom nih lič no sti, do vo de do pro pa sti pro sve ti telj skog kon cep ta kul tu re 
i sve op šte kri ze du hov no sti); 
etič ke (kri ti ke po ko ji ma se, ko ri ste ći me di je, pri ma lac na vi ka va na slo bod- −
no po na ša nje, neo d go vor nost, zlo čin i na si lje); 
spo znaj no te o rij ske (gle da lac, za hva lju ju ći me di ji ma, ne raz li ku je stvar nost  −
od fan tom ske fi k ci je; ljud sko is ku stvo sa mo si mu la ci ja re al no sti) i 
an tro po lo ške (po ko ji ma me di ji ne na pa da ju i psi ho lo ški iden ti tet čo vje ka  −
pro iz vo de ći ne kog „no vog čo vje ka“). 

Nje go va kri ti ka svih po me nu tih mo de la kri tič kog osvr ta nja na me di je za sni va 
se na pr vom me stu na ne do stat ku na uč nih do ka za za njih i sa moj neo bjek tiv no-
sti kri ti ča ra. Na i me, „ni je do sa da ni ko me po šlo za ru kom da iz van psi hi ja trij-
ske kli ni ke pro na đe ni jed nog je di nog te le vi zij skog gle da o ca ko ji ne bi bio u sta-
nju da na pra vi raz li ku iz me đu brač ne sva đe u te ku ćoj se ri ji i one za do ruč kom“ 
(En cen sber ger, 1994: 74). S dru ge stra ne, na ko joj je stra ni te o re ti čar me di ja? „Ili 
on me di je uop šte ne ko ri sti, ta ko da ne zna o če mu go vo ri; ili im se pak iz la že, i 
tad se po sta vlja pi ta nje ko jim ču dom je iz bje gao nji ho vo po gub no dej stvo“ (En-
cen sber ger, 1994: 75). 

Sve ove kri ti ke su sva ka ko ima le zna ča jan od jek u jav no sti, ve li ko du šan pri jem u 
po li ti ci me di ja. „Uvje re nje da na po lju u pro vin ci ji ima mo po sla s mi li o ni ma idi-
o ta spa da u osnov nu psi hič ku opre mu sva kog po li ti ča ra“ (En cen sber ger, 1994: 
75). En cen sber ger, da kle, od jek ta kvih kri ti ka ob ja šnja va nji ho vom iz u zet nom 
va žno šću i ko ri sno šću za vla da ju ći sloj.

En cen sber ger ta ko đe za klju ču je da se i mark si stič ka i kon zer va tiv na me dij-
ska kri ti ka pre vi še osvr ću na ko mer ci jal ni ka rak ter in du stri je svje sti, kri ti ku-
ju ći uglav nom taj njen aspekt. Pro iz vo di in du stri je svje sti su sa eko nom skim 
zna ča jem još sa mo u nje nim sta rin skim gra na ma kao što je iz da va štvo. Nje ni 
pro iz vo di su za pra vo kraj nje ne ma te ri jal ni, oni ne do no se do bra već mi šlje nja 
i su do ve, sa dr ža je svje sti. A sve s ci ljem nje nog glav nog dru štve nog za dat ka – 
oču va nja po sto je ćih od no sa. 

U kri ti ci lje vi čar skih me dij skih te o re ti ča ra ime nu ju se dje la Jin ge ra (Jun ger), Gvar-
di ni ja i Pi kar da (Pa card), ma da se ta ko đe mo že uvi dje ti i kri tič ki od nos pre ma 
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Ador no vom i Hork haj me ro vom po i ma nju me di ja. Kri ti ke ovih te o re ti ča ra svo de 
se na ža lo poj ke o ma ni pu la ci ji, ko ja se stvar no od i gra va, ali u bi ti ta kvo po i ma nje 
me di ja je de fan ziv no jer ne vi di po kre tač ki mo me nat ko ji oni nu de, a ni to ka ko se 
nji ma ma ni pu li še u ta da šnjim so ci ja li stič kim ze mlja ma. Da kle, do ta da šnje te o ri je 
ba vi le su se in ven ta ri sa njem, ali ni su oti šle da lje od po na vlja nja i is ti ca nja ne pra-
ved nih svo jin skih od no sa, ni ti su po nu di le upo tre blji vo al ter na tiv no rje še nje.

En cen sber ger či ta vo jed no po gla vlje po sve ću je kri ti ci re zul ta ta ame rič kog so ci-
o lo ga Van sa Pa kar da o „skri ve nim ubje đi va či ma“.2 Pa kar do vi na la zi za En cen-
sber ge ra ni su bes ko ri sni ali i ne da ju od go vor na pi ta nje za što je ma sov na po-
tro šnja to li ko pri vlač na. So ci ja li stič ka te o ri ja, po nje mu, ni je tre ba lo da pri hva ti 
te ze o ko rum pi ra nom i ma lo gra đan skom pro le ta ri ja tu. To do vo di do od su stva 
vje re u pro mje nu. Ona bi tre ba lo da ana li zi ra ova kve po tre be. „In te re si ma sa 
osta li su ne is pi ta ni i si gur no da le ko pre va zi la ze ci lje ve ko je za stu pa tra di ci o nal-
ni rad nič ki po kret“ (En cen sber ger, 1980: 114). Da kle, po tre be ni su pod va la, pod-
va la je obe ća nje ko je me di ji za njih nu de. So ci ja li sti i so ci ja li stič ke vla de ta kve 
po tre be tre ba da ozbilj no pri hva te i umje sto što udvo stru ču ju fru stra ci je svo jih 
ma sa, uči ne ostva ri vim – kroz kul tur nu re vo lu ci ju.

Osvr ću ći se na Or ve lo vu sli ku in du stri je svje sti iz ni je tu u fu tu ri stič kom ro ma-
nu 1984, po ko joj bi u bu duć no sti vla da la ta kva kon tro la umo va od stra ne vla-
da ju ćeg, Ve li kog bra ta, da bi bi lo mo gu će kon tro li sa ti sva ži va bi ća si ste mom 
či po va, En cen sber ger is ti če ne mo guć no sti ta kvog sce na ri ja sa sta ti stič ke stra ne. 
Te o ri ja si ste ma (ki ber ne ti ka), ta da no va na u ka, po ka za la bi da je to ne mo gu će 
– ko mu ni ka cij ski sklop, uko li ko pre va zi đe od re đe nu ve li či nu, vi še se ne mo že 
cen tral no kon tro li sa ti. Ta kav si stem bi tre ba lo da pret po sta vi, na pri mjer, ta kve 
apa ra te i mo ni to re ko ji pre va zi la ze obi mom ono što kon tro li šu. Cen zu ra bi u 
tom slu ča ju bi la naj ve ća in du strij ska gra na. 

2 Pa kard je isto i me nom knji gom do šao do za klju ča ka da me ha ni zmom skri ve nog ubje đi va nja me-
di ji uti či na ljud sku pod svi jest. Bez ob zi ra na to da li je ri ječ o pro da ji bez al ko hol nog pi ća ili in dok-
tri na ci ji ne kom ide o lo gi jom, me di ji stal nim iz la ga njem pu bli ke od re đe noj vr sti po ru ke u ob li ku 
sim bo la ili ak ci je, uti ču na nji hov uslov ni re fl eks. Kad na u ka o is pi ti va nju po tre ba vi še ni je mo gla 
da za do vo lji pro dav ce ko ji pla si ra ju ne ku ro bu na tr ži šte, u uslo vi ma ka da raz li ke iz me đu slič nih 
ro ba sko ro da i ne ma, do la zi do svo je vr sne me dij ske „pro iz vod nje po tre ba“. 

  Me ha ni zmi se pro na la ze u du bin skoj psi ho lo gi ji. Na kon što je utvr đe no osam podsvje snih po-
tre ba pro sječ nog po tro ša ča (emo ci o nal na si gur nost, po tre ba za pri zna njem, po tre ba za za do vo-
lje njem ega, kre a tiv nim iz ra ža va njem, lju ba vlju, po tre ba za osje ća njem mo ći, ukor je nje no sti i 
be smrt no sti), ba če ne su psi ho lo ške udi ce. Ci lja ju ći na ljud sku strast, u me di ji ma je umje sto upo-
treb ne ko ri sno sti pro iz vo da is ti ca na nje go va dru štve na va žnost. Re kla ma ne is ti če da li je ma nje ili 
vi še ko ri sno kon zu mi ra ti du van. Po gre šna bi bi la re kla ma u ko joj bi se is ti ca lo da su ne ke ci ga re te 
ma nje štet ne od dru gih: re kla ma bi tre ba lo da is ti če „opra šta nje gri je ho va“, tj. da je taj čin sa svim 
u re du. Ta ko, na pri mer, mla di ma bi tre ba lo da se uka že na to da pu še njem iz gle da ju mu žev ni je 
(po tre ba osje ća ja mo ći), a sta ri ma da pu še njem iz gle da ju mla đe (po tre ba za osje ća njem be smrt no-
sti) (To mić, 2000: 175–179). 
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S dru ge stra ne, kon tro la po pri bli žnim vri jed no sti ma do no si ne pot pu ne mo-
guć no sti za upra vlja nje či ta vim si ste mom. Ta ko đe ni stal no dr ža nje van red nog 
sta nja ni je rje še nje ko me mo gu da pri bjeg nu oni u či joj je vla sti in du stri ja svje sti, 
jer bi on da bio ome ten sta lan raz voj in du strij skog dru štva. 

„Ne u ko sti“ u vri je me me dij ske sve pri sut no sti

Jed no od su štin skih pi ta nja u ve zi s me di ji ma ko ji su sve pri sut ni i u ko ji ma svi 
uče stvu je mo, i to ne sa mo kao pri ma o ci, En cen sber ger ob ra đu je u ese ju „O ne-
u ko sti“. En cen sber ger u nje mu da je sva ka ko za ni mlji va raz mi šlja nja u ve zi s 
pro sve ti telj skom kri ti kom me di ja Hork haj me ra i Ador na. Esej is ti če re la tiv nost 
poj ma in te lek tu al no sti i „ne in te lek tu al no sti“ u sa vre me nim uslo vi ma, kao i re-
la tiv nost sa me ne u ko sti, s ob zi rom na ko li či ne i ka kvo ću in for ma ci ja sa ko jim 
se su o ča va mo. 

Na vo de ći is ku stve ne pri mje re pro fe si o nal ne „an ti in te lek tu al no sti“ ne kih pro fe-
si o na la ca i struč nja ka u ra znim obla sti ma ko je, ka ko tvr di, svi mo že mo da sret-
ne mo, a s dru ge stra ne is ti ču ći Pa ska la (Pa scal), Gro ti u sa (Gro ti us) ko ji su već 
sa pet na est go di na po sti gli zna čaj ne na uč ne re zul ta te i ti tu le, En cen sber ger za-
klju ču je: ne spo sob nost, ne pi sme nost i ne u kost ni kad ni je bi la is klju či vo ve za na 
ni za po sto ja nje obra zo va nja (Nje mač ka tog do ba je ima la naj sku plji obra zov ni 
si stem u svi je tu) ni za do men mla do sti. „Sto ti ne se nil nih mu ška ra ca u hun ta ma, 
ra znim sa vje ti ma, cen tral nim ko mi te ti ma i kri znim šta bo vi ma mo gu da, iz či ste 
glu po sti, iza zo vu eko nom sko ban kro ti ra nje, ka ta stro fe i ma sa kre, a za klju čak će 
im u tim slu ča je vi ma uvi jek gla si ti: gri je ši ti je ljud ski“ (En cen sber ger, 1994: 8). 

En cen sber ger (1995) u in ter vjuu za NIN is ti če: 

In te lek tu al ci su struč nja ci za iz ra ža va nje ko lek tiv nih ide ja, ko lek tiv nih 
ose ća nja, oni su obra zo va ni za to, is tre ni ra ni, a po li ti ka ih kao struč nja ke 
re gru tu je i pla ća. Da kle, kad mi se po kva ri in sta la ci ja, ja po zo vem vo do-
in sta la te ra, a kad že lim da hu škam, zo vem in te lek tu al ca. To je po ma lo i 
pi ta nje na lo go dav ca: ra ni je je, u sred njem ve ku, cr kva bi la ve li ki na lo go-
da vac in te lek tu a la ca, u fe u da li zmu ari sto kra ti ja, a da nas su to na ši po li tič-
ki gang ste ri, ko ji do bro pla ća ju. Ne ra di se sa mo o nov cu i pod mi ći va nju, 
ni je po sri je di sa mo ma te ri jal na kom pen za ci ja, da imaš ne ku vi lu, već po-
sta ješ va žan (En cen sber ger, 1995: 34). 

S dru ge stra ne, za En cen sber ge ra, pi ta nje ko je u sa vre me nim uslo vi ma „ne u ki-
ji“, in te lek tu al ci sta rog, pro sve ti telj skog ko va ili ne ki od na ših po zna ni ka, obič-
nih za ni ma nja i in te re so va nja, tak si sti, fri zer ke, ne ma si gu ran od go vor. 
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I po red to ga što ži vi mo u eri in for ma tič kog dru štva, dru štvu zna nja, eri Wi ki pe-
di je, opa da nje pi sme no sti je evi dent no. 

De ve de se tih go di na de vet na e stog vi je ka, sma tra lo se da je obra zo va na 
oso ba u ze mlja ma en gle skog go vor nog pod ruč ja ona ko ja je mo gla na pa-
met da re ci tu je ne ko li ko cje lih pje sa ma Al fre da Te ni so na, Eli za bet Ba ret 
Bra u ning i dru gih po pu lar nih pje sni ka tog vre me na, kao i du ge od lom ke 
iz kla sič nih dje la Šek spi ra i Čo se ra. Ve ći na onih ko ji su za vr ši li fa kul-
te te u toj de ce ni ji ta ko đe je zna la na pa met ve li ke dje lo ve aku mu li ra nog 
zna nja za pad ne ci vi li za ci je iz obla sti na u ke, umjet no sti i kla sič ne mu zi ke. 
[...] An ke te i škol ski te sto vi spro ve de ni u po sljed nje tri de ce ni je po ka za li 
su stal no opa da nje po zna va nja isto ri je, ge o gra fi  je i na u ka (Fi dler, 2004: 
159).

Po En cen sber ge ro vom mi šlje nju, pro sve ti te lji, „bo ga ti du ho vi u objek tiv no 
uskom svi je tu“, bo ga ta zna nja o je zi ci ma, fi  lo zo fi  ji, te o lo gi ji ste kli su ta ko što 
su in ten ziv no pro u ča va li ja san ka non ko ji je uka zi vao na to ko ga či ta ti, šta je 
vri jed no zna ti, a šta ni je. Do ta kvih zna nja oni su do la zi li te škom mu kom, jer je 
pri stup in for ma ci ja ma bio ogra ni čen i skup. Opet, bi li su uglav nom oslo bo đe ni 
od pro ble ma sva ko dne vi ce – o to me je bri nu la po slu ga.

S dru ge stra ne, na ši sa vre me ni ci, iz la žu ći se una kr snoj va tri in for ma ci ja sa svih 
stra na, ras po la žu jed nom sva šta rom ra znih zna nja. „Šta je ma tu ra u po re đe-
nju sa sva ko dnev nim ho ro sko pom, sva ko dnev nim sa vje ti ma, sva ko dnev nom 
po tro šač kom pre po ru kom! Si gu ran sam da bi jed no iz da nje Bild Caj tun ga bi lo 
do volj no da na vi še ne de lja one spo so bi mi sa o ni apa rat jed nog Jo ha na Got fri da 
Her de ra“ (En cen sber ger, 1994: 16). 

Ipak, na ši sa vre me ni ci u una kr snoj va tri in for ma ci ja „ne po lu de“. „Po red na po-
ra da se pri me i po hra ne opa sne ko li či ne in for ma ci ja, tre ba ima ti u vi du još ve ći 
na por da se one dr že na da lji ni, da čo vjek na njih po sta ne imun“ (En cen sber ger, 

1994: 17). Uz to, zna nja ko ja oni sti ču vr lo br zo za star je va ju. Iako su bez sin tak se 
ko ju ima ju pro sve ti te lji, ta kva se zna nja od li ku ju funk ci o nal no šću. Oni „ne zna-
ju šta zna či tran ssup stan ci ja, ali im je ni šta ma nje ap strak tan ’po vra ćaj po re za 
na vi šak vri jed no sti’ do bro po znat“ (En cen sber ger, 1994: 13). 

Da kle, in for ma ci o no dru štvo, dru štvo ko je ne ki na zi va ju i dru štvom zna nja, ne 
iz i sku je po tre be za kla sič nim obra zo va njem. Dru gim ri je či ma, kad bi sa njim 
oni mo gli ne što da ra de, kad bi se ži vot ni uslo vi to li ko pro mi je ni li, „u li je po je-
se nju ve če, umje sto We don’t need edu ca tion, pje va li bi pr vo pje va nje Odi se je“ 
(En cen sber ger, 1994: 18). 
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U ese ju „Ne su staj, Gu ten berg“ (Mo sto vi, broj 100, 2007), En cen sber ger is ti če 
ka ko je ozbilj na knji žev nost, a sa mim tim sva ozbilj na, ili ka ko je on još na zi va, 
„te ška“ kul tu ra, bi la – i ve ro vat no će uvjek bi ti – stra sno za ni ma nje sa mo jed ne 
ma nji ne. Na i me, za eman ci pa ci ju obes pra vlje nih i kul tu ru za sve pr vi su se za-
lo ži li pro ro ci pro sve ti telj stva. Pod stak nut in du stri jom, ko joj je tre ba lo sve vi še 
obra zo va nih ka dro va, de vet na e sti vi jek je do veo do po ve ća nja pi sme no sti i in te-
re so va nja za kul tu ru. Me đu tim, „čim su bi o skop i te le vi zij ski pri jem nik pru ži li 
al ter na ti vu či ta nju, ro man je po čeo da gu bi pri vlač nost. Ne mo gu da ka žem da 
za to kri vim pu bli ku. Pr vo, ne ma ni ka kvog raz lo ga da lju di tra že za ba vu u knji-
zi kad po sto je moć ni ji iz vo ri. Isto ta ko, na po ri edu ka to ra pre če sto su pa ti li od 
vi so kih mi si o nar skih to no va, a mno gi od nas ne ma ju str plje nja za go spo dar ske 
umo ve ko ji će nam re ći šta da či ta mo. Da nas ima ne za po sle nih tak si sta ko ji se 
dru že s Dan te om i Pru stom, i vi so kih po li ti ča ra ko ji su prak tič no ne pi sme ni. 
Za vi sno od svo jih shva ta nja, mo že te na to gle da ti kao na simp tom gu bit ka ili 
kao na ste pen slo bo de ka kvog do sa da ni je bi lo. Ne tre ba ni da ka žem da mi je 
dru go shva ta nje mi li je. Kra jem dva de se tog ve ka, me đu tim, eli ti stič ka stra te gi ja 
vi še, re klo bi se, ne obe ća va. Ne ma ni čeg ari sto krat skog, he roj skog ili sjaj nog u 
da na šnjoj izo la ci ji ’te ške knji žev no sti’ i njen agre siv ni udar is tro šio je svo ju sna-
gu“ (Ne su staj, Gu ten berg, 2007).

Šta je me dij ska kri ti ka pre vi dje la: kri za sa dr ža ja i nul ti me dij kao ob lik 
masov ne psi ho te ra pi je 

Na su prot so ci ja li stič koj te o ret skoj mi sli, po En cen sber ge ro vom vi đe nju, Mar-
šal Me kluan je, i po red ne do stat ka ana li tič no sti svo jih sta vo va, „bo lje osje tio 
pro iz vod ne sna ge no vih me di ja ne go li sve ide o lo ške ko mi si je KP SSSR u svo-
jim bes ko nač nim od lu ka ma i smjer ni ca ma“ (En cen sber ger, 1980: 124). U iz ja vi 
„me dij je po ru ka“ En cen sber ger vi di sim bo li ku: me di ji, da kle, sa mo emi tu ju i 
ni šta vi še. Bur žo a zi ja po sje du je me di je, ali je ne spo sob na da ne što sa op šti jer je 
ide o lo ški pra zna. Po tvr du za to En cen sber ger na la zi u umjet nič koj avan gar di 
kao što je knji žev nost ću ta nja, u Vor ho lo vim (War holl) fi l mo vi ma u ko ji ma se 
ni šta ne de ša va i Kej džo vom (Ca ge) Pre da va nju ni o če mu. To do vo di do ta ko-
zva nih „nul tih me di ja“.

Po En cen sber ge ro vom shva ta nju, no vo u me di ji ma je ste to što oni vi še ni su upu-
će ni na pro gra me, tj. sa dr žaj je u toj mje ri re du ko van da se pri bli ža va ju nul tom 
me di ju. Li kvi da ci ja sa dr ža ja ima du gu pred i sto ri ju, na sta je još od vre me na tri-
vi jal nih ro ma na. Sma nje nje emi si ja sa ri je či ma na ra di ju je ste, ta ko đe, dio tog 
pro ce sa. Nul ti me di ji ipak ima ju svoj ko ri jen u avan gard noj umjet no sti. „Od 
Kan din skog do No ac tion pa in ting, od kon struk ti vi zma do ni zi ja pop ar ta i 
kom pju ter ske gra fi  ke, umjet ni ci su či ni li šta su mo gli da svo ja dje la oslo bo de od 
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sva ko li kog zna če nja“ (En cen sber ger, 1994: 81). Vi zu el ni ma sov ni me di ji su ovaj 
pro ces do ve li do vr hun ca.

Ta nul ta po zi ci ja je me đu tim sna ga te le vi zi je, ne nje na ma na. Na i me, 

te le vi zi ja se pri je sve ga upo tre blja va kao do bro de fi  ni san me tod za pri jat-
no is pi ra nje mo zga; on slu ži kao sred stvo in di vi du al ne hi gi je ne, kao na čin 
sa mo i zli je če nja. Nul ti me dij je je di ni ma sov ni ob lik psi ho te ra pi je... Ti me 
bi se bez po la mu ke mo glo ob ja sni ti i kva zi re li gij sko obo ža va nje što ga 
nul ti me dij uži va: on pred sta vlja teh nič ko pri bli ža va nje nir va ni. Te le vi zor 
je bu di stič ka ma ši na (En cen sber ger, 1994: 86). 

Da kle, gle da lac zna da ne ma po sla sa mo sa sred stvom ko mu ni ka ci je već i sa 
sred stvom za spre ča va nje ko mu ni ka ci je. Da bi ostva rio svo je že lje, da ljin skim 
upra vlja čem on ma ni pu li še me di jem, a ne me dij nji me.

Ka no voj so ci ja li stič koj te o ri ji me di ja

En cen sber ger svo ju me dij sku te o ri ju za sni va pre sve ga na ori gi nal nom tu ma-
če nju poj ma ma ni pu la ci je, re la ti vi zu ju ći nje no zna če nje i po is to vje ću ju ći je sa 
sva kom upo tre bom me di ja. Su štin sko pi ta nje ni je da li ma nji na mi sli za ve ći nu 
jer uči te lji, sve šte ni ci, maj sto ri su odu vjek dje lo va li na svo je uče ni ke, pa stvu i 
ka li fe.

Ta kvo tu ma če nje umno go me se raz li ku je od uobi ča je nog po i ma nja ma ni pu la-
ci je. Šu šnjić, re ci mo, pra vi raz li ku iz me đu ma ni pu la ci je i so ci ja li za ci je, i ma-
ni pu la ci je i ide o lo gi je (Šu šnjić, 2004). En cen sber ger, ka ko smo is ta kli, ne pra vi 
raz li ku iz me đu ova tri poj ma: Sva ko ko ri šće nje me di ja pred sta vlja ma ni pu la ci ju. 
Sva ki go vor i pro duk ci ja u bi lo kom me di ju, da kle ne sa mo mon ta ža ili i mik-
so va nje u nji ma, pa i nji ho va di stri bu ci ja, pred sta vlja za hvat u gra đu, da kle, vid 
ma ni pu la ci je. Pi ta nje ko je je su štin sko za nje ga ni je da li se me di ji ma ma ni pu li še 
ili ne, već ko nji ma ma ni pu li še. Re vo lu ci o nar ni po kret ne tre ba i ne mo že da uki ne 
ma ni pu la ci ju, on tre ba sva kog da uči ni ma ni pu la to rom. 

Mo žda naj bo lju po tvr du En cen sber ge ro vog shva ta nja ma ni pu la ci je ima mo u 
Sar tro voj iz ja vi: „I kad bi smo bi li mir ni i ni je mi kao ka me nje, sa ma na ša pa-
siv nost bi bi la ak ci ja“ (Sar tr, u Se le nić, 2002: 169). Sar tr ovom iz ja vom po sred no 
po tvr đu je En cen sber ge rov stav da su sve ak tiv no sti (ko ri šće nje me di ja) po li tič ka 
ak ci ja, čak i on da kad je ak tiv nost na iz gled bez ta kve ko no ta ci je (u ško la ma, na 
po slu, i čak kad „kao ka men“ mi ru je mo).
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Da lje, iz gle da da sve kla se na me ću svo je ide o lo gi je, i to na pot pu no isti na čin. 
Ko mu ni stič ko is ku stvo SSSR-a i Is toč nog blo ka po ka za lo je da će sta vo ve uvi-
jek na me ta ti uski krug ko ji je na vla sti. Kri ti ka ko ja pa da sa mo na ka pi ta li stič ke 
od no se ni je pot pu na. „Ko je go spo dar a ko slu ga ne re ša va se sa mo na osno vu 
to ga ko ras po la že ka pi ta lom, fa bri ka ma i oruž jem ne go i ko ras po la že svje šću 
dru gih...“ 

Na tra gu Frank furt ske ško le, on uka zu je i na ne a de kvat nost poj ma sred stva ko-
mu ni ka ci je, za me di je kao što su te le vi zi ja, fi lm i ra dio. Po ru ka sti že sa mo iz 
jed nog smje ra, te se ko mu ni ka ci ja kod njih za pra vo ne us po sta vlja. Ne spro vo di 
se po vrat na re ak ci ja po ši lja o ca i pri ma o ca. 

No va te o ri ja me di ja tre ba da uoča va ema nci pa tor ske mo guć no sti me di ja, mo guć-
no sti ko ja po sto ji u sa mim me di ji ma da se nji ho vim po sje do va njem su prot sta ve 
sta rim i/ili for mi ri ra ju no va gle di šta, su pro tsta vlje na do mi ni ra ju ćim. 

Mar še vi i pa ra de ni su po je din ci u po kre tu. Ma se ne mo gu bi ti pred met po li ti ke 
ko ji tre ba da se usmje ri ta mo gdje je ne ko me dra go. To vo di nji ho voj de po li ti za-
ci ji ili, u dru goj kraj no sti, u anar hi zam i te ro ri zam. Za ko ni za kon tro lu etra i do-
dje lu fre kven ci ja pod sje ća ju na do ba kon tro le štam pe, i, po En cen sber ge ro vom 
pred vi đa nju, nji ho vo je vri je me na is te ku, te sto ga so ci ja li stič ki po kre ti tre ba da 
za poč nu bor bu za svo je fre kven ci je. Ta kav se raz voj do ga đa ja upra vo i od i grao: 
ne pu nu de ce ni ju na kon do šlo je do po ja ve bu ji ce ka blov skih, a za tim sa te lit skih 
ka na la. Vr hu nac je ipak na stao raz vo jem In ter ne ta. 

Ener gi ja ko ju is po lja va ju spu ta ne ma se u ma sov nim dru štve nim pro mje na ma 
do bro je po zna ta iz isto ri je. En cen sber ger na vo di raz ne pri mje re ko ji uka zu ju da 
je ma šta ko ju ma se po sje du ju u tre nut ku oslo ba đa nja do volj na za mje na za ne do-
sta tak ili za o sta lost in stru me na ta ko ji se ko ri ste za me dij sku bor bu. 

Ipak, dje lo va nje ma se ne smi je da se sve de na dje lo va nje izo lo va nih po je di na-
ca. Sa mo or ga ni zo va ni po je din ci udru že ni u ak tiv ne i kon he ret ne gru pe je di ni su 
me tod is prav nog ko ri šće nja me di ja. Vje ra u ema nci pa ci ju u me di ji ma kroz izo-
lo va ne po je di nač ne ak ci je, ma ka ko te ak ci je efi  ka sne i mar lji ve bi le, zam ke su 
teh no kra ti je i li be ra li zma. „Sva ka pro iz vod nja ko ja za svoj pred met ima in te re se 
pro iz vo đa ča pret po sta vlja ko lek tiv ni na čin pro iz vod nje“ (En cen sber ger, 1980: 
112).

Apa ra ti po put mag ne to fo na ili ama ter ske ka me re, ko ji su u to vri je me bi li ši ro-
ko do stup ni, uko li ko ih ko ri sti izo lo va ni po je di nac, ni su uspje li da osta ve uti sak 
da on mo že da sa nji ma po sta ne pro iz vo đač. On osta je sa mo ama ter i svo jom 
izo lo va no šću mo že na ne ki na čin na ni je ti šte tu i po bjedo no sno ru ga nje dru ge 
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stra ne. Ta ko đe, tzv. „de mo krat ski fo ru mi“, ko ji se sa sto je od da va nja ri je či či-
ta o cu u no vi na ma ili gle da o cu na ra di ju, svo jim me ha ni zmi ma sa mo ostva ru ju 
ilu zi ju rav no prav ne raz mje ne sta vo va. Ova kve me ha ni zme, pot pu no u skla du sa 
En cen sber ge ro vim sta vo vi ma, još pre ci zni je opi su je Bur di je u knji zi Nar ci so vo 
ogle da lo. Me di ji, kao što je te le vi zi ja, po de sni su da ar gu men to va nost sta vo va 
če sto bu de u sjen ci br zi ne i na me tlji vo sti iz la ga nja, tzv. fast thin kers go sti ju, ko ji 
ko ri ste ći go vor nič ke spo sob no sti pot pu no ili sa mo dje li mič no pra će nih ozbilj-
nim ar gu men ti ma uspe va ju da osta ve uti sak na pu bli ku. „Obič nim ri je či ma se 
ne mo že za di vi ti ni za pa nji ti. Po treb ne su iz u zet ne ri je či“ (Bur di je, 2000: 35). 

Bur di je ipak ne gu bi na du. 

Ni je uop šte mo gu će pred sta vi ti tu sre di nu kao iz ra zi to ho mo ge nu: tu uvek 
ima ma lih no vi na ra, mla dih, sub ver ziv nih, gnja va to ra, ko ji se svi sku pa 
očaj nič ki bo re ka ko bi uve li si ću šne raz li ke u tu ogrom nu ho mo ge nu ka-
šu, na met nu tu za ča ra nim kru gom in for ma ci ja ko je po ti ru i kru že iz me đu 
lju di sa za jed nič kom oba ve zom, a to ne tre ba za bo ra vi ti – da se pod vrg nu 
pri ti sku tra ke za vi so kim ni vo om gle da no sti“ (Bur di je, 2000: 43). 

I En cen sber ger i Bur di je na vo de i po zi tiv ne no vin ske pri mje re – za En cen sber-
ge ra, u to vri je me, to je Frank fur ter al ge maj ne caj tung (Frank fur ter All ge me i ne 
Ze i tung) a za Bur di jea Mond (Le Mon de). Uvje re ni smo da bi, sa po ja vom In ter-
ne ta, ta kvih pri mje ra na ve li vi še.

Umje sto za ključ ka – sa vre me no dru štvo i po tvr de 
En cen sber ge ro ve me dij ske mi sli u no vim me di ji ma

Da li je i ko li ko je En cen sber ger bio u pra vu, da li se nje go va te o ri ja mo že pri-
mje ni ti na sa vre me ne me dij ske uslo ve? Da li je na sta li me dij ski ak ti vi zam ade-
kva tan, tj. or ga ni zo van, s ob zi rom na to da En cen sber ger in si sti ra na or ga ni-
zo va noj ak ci ji pri je ne go na po je di nač nom? Da li ulo ga me dij skih uče sni ka i 
sa dr žaj da na šnjih me di ja od go va ra ju sli ci ko ju je pred sta vio En cen sber ger? Da li 
su, ti me što je kla sa „za vi snih od pla ta“ uspje la da do đe do svo jih „fren kven ci ja“ 
u „naj no vi jim“ no vim me di ji ma, me di ji po sta li slo bod ni ji? Ko nač no, da li mo že-
mo da za klju či mo da ade kvat na par ti ci pa ci ja u me di ji ma, tj. po En cen sber ge ru 
slo bod ni me di ji, do vo di do de mo kra tič ni jeg dru štva? 

U uslo vi ma u ko ji ma da nas ne ma vla sti ko ja je sprem na da se od rek ne uslu ga 
in du stri je svi je sti, zdra va lo gi ka nas do vo di do za ključ ka da je je di ni na čin me-
dij ske bor be u kri la ti ci ko ju ko ri ste tak tič ki me di ji – ne mr zi te me di je, bu di te 
me di ji. Da kle, En cen sber ger sma tra da je me dij ska slo bo da, ko ja je in te res sva ke 
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za jed ni ce i pre va zi la zi in te res bi lo ko je kla se, ostva ri va je di no su o ča va njem sa 
in du stri jom svi je sti nje nim oru đem – par ti ci pa ci jom u me di ji ma. 

Mo guć nost no vih me di ja (In ter net stra ni ce, elek tron ska po šta, DVD i CD-ROM 
(mul ti me di ja), di gi tal ne vi deo-igre, Vo IP i mo bil ni te le fo ni...) da, za hva lju ju ći 
svo jim svoj stvi ma – jed no stav no sti ko ri šće nja, do stup no sti, glo bal no sti, in ter-
ak tiv no sti – po dig nu par ti ci pa ci ju u me di ji ma na ni vo ko ji do sa da ni je po sto-
jao je oči gled na. Broj In ter net stra ni ca pre la zi vi še mi li o na i sva ko sa mi ni mal-
no ula ga nja mo že da bu de me dij ski uče snik. Ob je di nje ne u jed nom me di ju, na 
jed nom mje stu, jed nom ak tiv no šću do stup ne, jeft  i no do stup ne – sve pred no sti 
osta lih me di ja sa da do bi ja ju do dat ni ka rak ter, atri bu te ko ji omo gu ća va ju da no-
vi me di ji po sta nu sve za stu plje ni je sred stvo za in for mi sa nje, za ba vu, ko mu ni ka-
ci ju i po slo va nje, ali i me dij ski ak ti vi zam. „Na mre ži je sva ka oso ba po ten ci jal na 
TV sta ni ca, bez do zvo le za emi to va nje“ (Ne gro pont, 1998: 166).

Šta je sa pre o sta lim za htje vom da me dij ska ak ci ja bu de or ga ni zo va na?! CAE3 
u svom pro gra mu za Di gi tal Re si stan ce ja sno uka zu je na to da „ako je kul tu ra 
ot po ra ne što na u či la iz po sljed njih 150 go di na je ste to da je ’uje di nje ni, na uli ci’ 
po gre šan pri stup“ (CAE, 1997: 1) Ti me se po tvr đu je En cen sber ge rov stav – ma se 
u po kre tu su do bro or ga ni zo va ne ma se ko je uče stvu ju u me dij skoj pro iz vod nji, 
a ne ma se na uli ci. Mo že mo da za klju či mo da or ga ni zo va nost i pro fe si o nal nost 
me dij ske ak ci je i te ka ko po sto ji. Če ti ri raz li či ta ob li ka or ga ni zo va nog sa vre-
me nog no vo me dij skog ak ti vi zma ko ja se mo gu uoči ti su: gra đan sko In ter net 
no vi nar stvo, cul tu ral jam ming, tak tič ki me di ji i ak ti vi zam. 

Pro ams re vo lu ci ja, či ji bi mo gao da bu de ide o log, či ni nam se kao po tvr da En-
cen sber ge ro vih sta no vi šta o ma sa ma. U si tu a ci ji ka da ima ju na ras po la ga nju 
vi še slo bod nog vre me na, „pro fe si o nal ni ama te ri“ svo je ak tiv no sti usmje ra va ju 
na raz ne na či ne u ko je, ka ko smo vi dje li, spa da i me dij ski ak ti vi zam. Pro ams 
re vo lu ci ja je sa mo jed no od ob ja šnje nja fe no me na In ter ne ta, otvo re ne kul tu re i 
Wi ki pe di je. Dru go, ko je smo na ve li, ti če se „uro đe ne mu dro sti ma sa“ is ka za ne u 
knji zi Džej msa Su ro vic kog (Su ro we icky) Th e Wis dom of Crowds: Why the Many 
Are Smar ter Th an the Few and How Col lec ti ve Wis dom Sha pes Bu si ness, Eco no-
mi es, So ci e ti es and Na ti ons. 

En cen sber ger ide još da lje u kri ti ci gra đan ske kul tu re, kri ti ku ju ći ka ko eks klu-
zi van kla sni ka rak ter gra đan ske este ti ke, či ji se estet ski po stu la ti ne mi nov no 

3 Cri ti cal Art En sem ble (CAE), sva ka ko naj po zna ti ji po bor ni ci tak tič kih me di ja, me dij skog ak ti vi-
zma ko ji ko ri ste me di je za bor bu pro tiv me di ja, a na ziv su do bi li po hit and run tak ti ci ko jom se 
slu že.



154

U
 O

D
 BR

A
 N

I M
E D

I J
A

 –
 E

N
 CE

N
 SB

ER
 G

E R
O

 VE
 M

E D
IJ

 SK
E 

PE
R S

PE
K T

I V
E 

mo ra ju pre i spi ta ti, ta ko i na me ta nje avan gar de, ko jom se in du stri ja svi je sti, ko-
ri ste ći nje no mi stič no, stal no ak tu e li zo va nje no vih i no vih pra va ca i njen po ten-
ci jal za eks trem no eks pe ri men ti sa nje, ko ri sti da bi stvo ri la uslo ve za kon ti nu i-
ran pro ces vje štač kog sta re nja umjet nič kog dje la. Pred met kri ti ke me di ja, ko jim 
se ona ne ba vi ili ne ba vi do volj no, je ste sam sa dr žaj, tj. ne po sto ja nje sa dr ža ja i 
pro gra ma u me di ji ma ko ji En cen sber ger ozna ča va kao „nul ti“. 

Po tvr da ova kvog sta no vi šta mo že da se na đe i da nas u TV emi si ja ma ko je gle da-
mo, is pra znim re klam nim po ru ka ma, bil bor di ma, i blok ba ster fi lm skim hi to vi-
ma. To mas Skac (Scatz) kao da po tvr đu je ta kav stav: „Od Ku ma (Th e God fat her, 
1972) i Aj ku le (Th e Jews, 1975), do Ra to va zve zda (Star Wars, 1977), fi l mo vi su 
sa sve vi še za ple ta, vi sce ral ni ji, ki ne tič ki ji, i br ži, za vi sni ji od spe ci jal nih efe ka ta, 
’fan ta stič ni ji’ (ti me apo li tič ni ji)...“ (Skac, 1993). 

Sva ka ko da su ne ka En cen sber ge ro va tu ma če nja pod lo žna kri ti ci. Nje go vo 
oprav da va nje ne u ko sti ma sa u od no su na „pro sve ti te lje“ ra ni jih de ce ni ja i vi je-
ko va, zbog iz lo že no sti ogrom nom ko li či nom in for ma ci ja, kao i zbog ne po sto-
ja nja je din stve nog ka no na šta tre ba zna ti i uči ti, či ni se, ipak je jed nim dje lom 
bes pred met no. Oni je su iz lo že ni da le ko ve ćoj ko li či ni in for ma ci ja, ali one po-
sje du ju i fi l te re ta ko da mno ge ta kve in for ma ci je ne mo ra ju da se pri me. Da lje, 
ne po sto ja nje je din stve nog ka no na ne zna či i ne po sto ja nje po tre be za njim. 

En cen sber ger svo ju kri ti ku spo znaj no te o rij skih kri ti ča ra me di ja za sni va na ne-
do stat ku do ka za ko je ovi ima ju za svo je tvrd nje. Na isti na čin, i En cen sber ge-
ro ve tvrd nje o ma ni pu la ci ji eko nom skim po ru ka ma i skri ve nim ubje đi va či ma, 
po ko jim ma se ko je pri hva ta ju na met nu te ro be i po tre be jer su im to stvar ne 
fi  zi o lo ške po tre be, mo gu da se kri ti ku ju zbog ne do stat ka do ka za – on ni gdje ne 
iz no si do ka ze psi ho lo ških is tra ži va nja ko ji uka zu ju da ta kve po tre be ipak ni su 
na met nu te, tj. da su fi  zi o lo ške. 

Sa da do la zi mo do osnov nog pi ta nja – da li je En cen sber ger bio u pra vu, tj. u 
uslo vi ma kad su se me ha ni zmi za ostva re nje de mo krat skih me di ja opi sa ni u nje-
go voj me dij skoj te o ri ji ostva ri li, da li su oni do ve li do ostva re nja de mo krat skog 
dru štva? 

U li te ra tu ri sre će mo raz li či te tvrd nje ko je is ti ču pro i kon tra ar gu men te mo gu-
ćeg raz vo ja elek tron ske de mo kra ti je. Uzmi mo da sve ar gu men te pro tiv de mo-
krat skih po ten ci ja la i efe ka ta In ter ne ta mo že mo uze ti i kao kri ti ke En cen sber ge-
ro vih mo de la par ti ci pa tiv ne de mo kra ti je. Na ve šće mo pet osnov nih ar gu me na ta 
onih ko ji tvr de da će In ter net ima ti su prot ne, ne de mo krat ske efek te (Ben kler, 
2006: 245–248):
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Zbog ogrom ne ko li či ne raz li či tih gle di šta i in for ma ci ja, ko ji su uz to ha o- −
tič no ure đe ni, do ći će do in for ma ci o nog pre za si će nja. Ne do sta tak kon den-
za ci o ne ulo ge ma sme di ja pro u zro ko va će sla blje nje jav ne sfe re i nje ne frag-
men ta ci je. Po sto ja će sa mo gru pe po je di na ca istih uvje re nja i in te re so va nja 
ko je će do te mje re bi ti frag me to va ne da ne će po sto ja ti za jed nič ko po lje za 
po li tič ku ak ci ju.

Ogro man broj saj to va na In ter ne tu će pro iz ve sti to da ne ki ni kad ne će ste ći  −
ozbilj ni ju po sje će nost. Sa mo će ma li broj saj to va bi ti po sje ćen od ve ći ne, 
ta ko da In ter net sa mo za mje nju je ma sme di je. 

„Ve li ki, so fi  sti ci ra ni, bo ga ti, vla di ni i kor po ra tiv ni tr ži šni uče sni ci ima ju  −
to li ko ve li ke re sur se da mo gu da či ne šta že le i iz bjeg nu kri tič ko raz ma tra-
nje i de mo krat sku kon tro lu. Sa mo pod jed na ko ve li ke, moć ne, ne za vi sne 
or ga ni za ci je, ko ji ma je osnov na ulo ga da nad gle da ju i kri ti ku ju dru ge ve li-
ke or ga ni za ci je, mo gu se su prot sta vi ti elit nim or ga ni za ci ja ma. Dej vid Mi-
ler (Mil ler), u ese ju „Od no si sa jav no šću, pro mo ci ja i moć“, za klju ču je da, 
i po red sve ve će so fi  sti ci ra no sti stra te gi ja pro mo ci je i kad su u pi ta nju oni 
ko ji ne ma ju po li tič ku moć: „ma le al ter na tiv ne gru pe ne ma ju ve li ke šan se 
da me di ji ne pre kid no iz vje šta va ju u nji ho vu ko rist, ka da se su o če s ja kom 
kon ku ren ci jom or ga ni za ci ja bo ga tih re sur si ma“ (Mi ler, 2005: 125). 

Auto ri ta tiv ne vla de mo gu fi l tri ra ti i nad gle da ti i ta ko slo bo dan me dij kao  −
što je In ter net. Pri mjer Ki ne, dru ge naj ve će In ter net za jed ni ce na svi je tu, 
po ka zu je da je mo gu će ko ri sni ci ma do zvo li ti pri stup In ter ne tu, a i da lje ih 
kon tro li sa ti sa svim uspje šno. 

Ako In ter net i po ve ća va par ti ci pa ci ju u jav noj sfe ri, pri stup nje go vim mo- −
guć no sti ma, zbog ma te ri jal nog sta nja, mo guć no sti edu ka ci je, omo gu ćen je 
sa mo oni ma ko ji su i pri je sta ja li do bro u dru štvu.

Ben kler je i po red sve ga op ti mi sta. Či ni se da je u pra vu ka da tvr di da „uvo đe nje 
In ter ne ta ne će auto mat ski re zul ti ra ti glo bal nom de mo kra ti jom, ali će sva ka ko 
ote ža ti po sao auto ri ta tiv nim re ži mi ma“ (Ben kler, 2006: 283). Auto ri ta tiv ni re-
ži mi mo gu po sti ći kon tro lu, ali u no vo me dij skim uslo vi ma, „tro ško vi su ve ći a 
efi  ka snost ma nja ne go u si ste mi ma sa do mi nant nim ma sme di ji ma“ (Ben kler, 
2006: 283). Da lje, po Ben kle ro vom mi šlje nju, mo že se uoči ti raz voj i ve ći zna čaj 
na po ra ne tr ži šnih, in di vi du al nih i me dij ski rav no prav nih uče sni ka po put In de-
pen dent Me dia Cen ter i slas hdot.org. Uz to, Ben kler, u po na ša nju na mre ži, uoča-
va i „raz voj fi l tri ra nja, akre di ta ci ja, me ha ni za ma sin te ze“ (Ben kler, 2006: 283), 
ko jim bi se mo gle iz bje ći pri jet nje in for ma ci o nog pre za si će nja i frag men ta ci je 
dis kur sa. On, či ni se, is prav no za klju ču je da je ne rav no mer nost ras pro stra nje-
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no sti no vih me di ja zna ča jan pro blem, ali sa mo dok tra je ne mi nov na tran zi ci ja 
u sve pri sut no di gi tal no dru štvo, jer teh no lo gi ja po sta je sve do stup ni ja i jeft  i ni ja 
uz na pre dak per for man si. 

Osta je pi ta nje da li će, i po red po sje do va nja sred sta va ko mu ni ka ci je, ma nja gru-
pa mo ći da se su prot sta vi ve ćoj. S tim u ve zi, po seb no je za ni mlji vo is ku stvo ko je 
je pro i za šlo iz bom bar do va nja ze mlje to kom agre si je NA TO pak ta 1999. go di ne. 
U tim uslo vi ma, pri stup In ter ne tu obez bje đi vao je bo lju in for mi sa nost slo bod-
nim pri stu pom mno go broj nim stra nim saj to vi ma. 

S dru ge stra ne, po sto ja la je i mo guć nost da svi je tu pri ka že bom bar do va-
nje iz svo je per spek ti ve, ono li ko ko li ko je ju go slo ven ska per spek ti va za ni-
ma la svi jet, i ono li ko ko li ko je ze mlja sa svo jim ka pa ci te ti ma bi la ka dra 
da se su prot sta vi me dij skim go li ja ti ma. To je, da ka ko, bio ve o ma ne rav-
no pra van di ja log, ve ći od ne rav no prav no sti voj nih po ten ci ja la Ju go sla vi je 
i NA TO pak ta (Ba će vić, 2002: 8). 

Tre ba ta ko đe na ve sti i mo guć no sti no vih cen zu ra, po put cen zu re pre tra ži va ča ka-
kvi su go o gle.com, o če mu pi še Majkl Ager (Ag ger, 2007). Isto rij ska is ku stva i 
tren do vi, i po red že lja ko ri sni ka da in for ma ci je unu tar dru štva slo bod no kru že, 
uka zu ju na to da će dr ža ve i in sti tu ci je sva ka ko po ku ša ti da ogra ni če pri stup in-
for ma ci ja ma, bi lo di rekt nom ili sup til nom cen zu rom (Fi dler, 2004).

Na ve de nim ar gu men ti ma pro tiv te ze da nas efek ti In ter ne ta vo de u pra ved ni-
je dru štvo, mo gli bi smo do da ti i dru ge, ako se jed no stav no za pi ta mo da li je 
pro blem de mo kra tič no sti jed nog dru štva pro blem me di ja. Da li su me di ji sa mi 
po se bi ne de mo kra tič ni? Da li je pro blem u teh nič koj ne sa vr še no sti me di ja ko-
ji ne pru ža ju mo guć nost ma sa ma da se is po lje kroz in ter ak tiv nost, ili je pro-
blem u sa mom čo vje ku, nje go voj ne sprem no sti na ak ci ju, sklo no sti ka lič nim i 
nar ci so id nim te žnja ma, apa ti ji, od su stvu sva ke ak ci je i pre pu šta nju bez du šnom 
kon zu me ri zmu? Čo vje ku ko me su me di ji „sa mo pro du že ci“, ko ji je, či ni se, i sa 
sta rim me di ji ma, uz ve će pre ga la štvo, is traj nost i po žr tvo va nost mo gao do ći do 
pra ved ni jeg dru štva?! 

Ipak, mo že mo us tvr di ti da je En cen sber ge ro va te o ri ja i te ka ko pri mje nji va na 
no vo me dij ske uslo ve. Svi nje ni osnov ni ele men ti, ka ko smo vi dje li, mo gu da se 
pro na đu po tvr đe ni u sa vre me noj me dij skoj te o ri ji i prak si. Na sta la na te o ri ja-
ma dru gih me dij skih ana li ti ča ra, ona pri hva ta sve pri mjen lji ve ele men te i uno si 
no ve. Ta kvim pri stu pom ni En cen sber ge ro vu te o ri ju ne bi tre ba lo dog ma tič ki 
pri hva ti ti već je stal no raz vi ja ti. Či ni se da na tom pla nu već po sto je iz vje sni po-
ku ša ji (CAE i tak tič ni me di ji). 
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IN DE FEN CE OF THE ME DIA – ME DIA PER SPEC TI VE 

OF HANS MAG NUS EN ZEN SBER GER

Sum mary

Hans Mag nus En zen sber ger, po et and sub se qu ently Mar xist ori en ted analyst, 
with two es says, “Th e Con sci o u sness In du stry” and “Di es for a the ory of me-
dia”, re vi ews, to a high ex tent, the for mer left -wing me dia the o ri es. Ba sic prin-
ci ples of his me dia the ory, po in tles sness in ot her me dia analysis, and his pretty 
ori gi nal vi ew of ma ni pu la tion, the in tel lec tu als and the re ci pi ents of me dia 
con tent are main to pics of this text. Cri ti ci zing for mer ide o lo gi cal, et hi cal, cog-
ni ti ve, and anthro po lo gi cal cri ti qu es of the me dia, En zen sber ger, star ting from 
the ori gi nal in ter pre ta tion of the term of ma ni pu la tion, by which every use the 
me dia is chan ging the sub stan ce, i.e. ma ni pu la tion, draws a con clu sion: the 
mo ve ments for so cial chan ge sho uld not and co uld not ter mi na te ma ni pu la-
tion. Th ey need to ma ke everyone ma ni pu la tor. So, po ten tial for me dia eman-
ci pa tion sho uld be re cog ni zed for op po sing the el derly and for for ming new vi-
ews. Such ac ti vi ti es of mas ses sho uld not be re du ced to the ac ti vi ti es of iso la ted 
in di vi du als. In stead of the in ven tory of what is good and what is not good in 
the me dia, it is ne ces sary to ob tain the en ga ge ment of own me dia fre qu en ci es. 
Th is work al so tri es to adopt and eva lu a te En zen sber ger’s the o re ti cal po stu la tes 
in terms of new, di gi tal me dia (In ter net, e-mail), when such „fre qu en ci es“ be-
ca me ava i la ble and the con di ti ons for En zen sber ger’s the o re ti cal mec ha nisms 
for the re a li za tion of de moc ra tic me dia are al most ful fi l led.
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прет ход но са оп ште ње

СА ВРЕ МЕ НИ МЕ ДИ ЈИ ИЗ МЕ ЂУ 

ИМАГИНАЦИ ЈЕ И РЕ ФЛЕК ТО ВА НЕ 

СТВАРНО СТИ

Дра ган Ћа ло вић1

Уни вер зи тет Ме га тренд
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град

Ап стракт: 
У тек сту се по ла зи од ста ва да је мо гућ ност пу ни јег про ши ре ња има-
ги на тив ног и кре а тив ног де ло ва ња на област ма сов них ме ди ја, иако 
под стак ну та раз во јем елек трон ске тех но ло ги је, оста ла у ве ли кој ме ри 
огра ни че на схва та њем о њи хо вој до ми нант но ин фор ма тив ној и еду ка-
тив ној функ ци ји. Ова кво схва та ње, у тек сту је ви ђе но као спу та ва ју ће 
у оства ри ва њу сло бо де ме диј ског из ра жа ва ња. У том сми слу, у тек сту 
се ин си сти ра на оства ри ва њу пот пу ни је сло бо де ме ди ја, при че му не 
би би ла за по ста вље на сло бо да има ги на тив ног и кре а тив ног де ло ва ња. 
Као основ ни пред у слов оства ре ња ове сло бо де пре по зна то је уво ђе ње све-
о бу хват ног и си сте мат ски спро ве де ног ме диј ског обра зо ва ња на свим 
ни во и ма, а с ци љем по ди за ња ме диј ске све сти пу бли ке и оспо со бља ва ња 
про фе си о нал них ка дро ва за ши рок спек тар ме диј ских за ни ма ња.

Кључ не ре чи: 
има ги на ци ја, ин фор ма ци ја, ма сов ни ме ди ји, ме диј ско обра зо ва ње, ре пре-
зен та ци ја, те о ри ја ме ди ја.

Има ги нар ни све то ви одав но су по ста ли кон сти ту тив ни за на ше раз у ме-
ва ње ствар но сти. Ова кав од нос, ипак се не мо же са гле да ти као по сле ди ца 
раз во ја елек трон ске тех но ло ги је и ма сов них ме ди ја у њи хо вом да на шњем 
од ре ђе њу. Би ло да су раз ло зи би ли ре ли гиј ске или лич не при ро де, чо век 
је још у дав на вре ме на раз ви јао спо соб ност да се ужи ви у кон стру и са не, 
има ги нар не све то ве. До раз во ја елек трон ских ме ди ја, има ги нар ни све то-

1 ca lo vic_dra gan@yahoo.com 
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ви нај че шће су би ли по сре до ва ни раз ли чи тим умет нич ким прак са ма. И 
упра во је ова по сре ду ју ћа уло га би ла јед на од бит них функ ци ја умет но сти. 
Ро ма ни, сли ка ни при ка зи, по е зи ја, ар хи тек ту ра, итд., отва ра ли су вра та 
фан та стич ним све то ви ма у ко ји ма су ју на ци жи ве ли по по себ ним пра-
ви ли ма, у по себ ном вре ме ну и у про сто ру ко ји се у ми сли ма мо гао ожи-
ве ти. Чак ни фо то гра фи ја ни је од ба ци ла ве зу с има ги нар ним, отва ра ју ћи 
до вољ но про сто ра умет нич кој кон струк ци ји и ис тра жи ва њу фик тив ног 
(То дић, 2008: 199–209).

Ови су има ги нар ни све то ви још у про шло сти уче ство ва ли у из град њи 
укуп не чо ве ко ве сли ке о све ту. Љу ди од зна ња, би ли су све сни овог фе-
но ме на и пре раз во ја са вре ме не пси хо ло ги је и пе да го ги је, те је пи та ње о 
ути ца ју има ги нар них све то ва на раз у ме ва ње ре ал но сти дав но по ста вље-
но. Још је Пла тон го во рио о ути ца ју му зи ке и умет но сти на чо ве ка. Хри-
шћан ски те о ло зи уви де ли су сна гу ути ца ја има ги нар них све то ва на чо ве-
ков дух. Му зи ка ком по но ва на за ми се, фре ске и скулп ту ре у хри шћан ским 
ба зи ли ка ма, тре ба ло је да учвр сте ве ру, отва ра ју ћи про зор у иде ал ни свет 
бо жан ске чи сто те. С дру ге стра не, сви они има ги нар ни све то ви ко ји се 
ни су укла па ли у дог мат ске ста во ве, ви ђе ни су као прет ња ус по ста вље ном 
си сте му вред но сти и по сто је ћим дру штве ним од но си ма.

Раз вој умет но сти, у ве ли кој ме ри био је од ре ђен стра хом од има ги нар ног. 
Же ља да се дру штве ни од но си под ре де до го во ре ним мо де ли ма њи хо вог 
раз у ме ва ња, под ста кла је на на сто ја ње да се и има ги нар ни све то ви под-
врг ну стро гој кон тро ли. Спа љи ва ње књи га и умет нич ких сли ка, цен зу ра, 
кон тро ла из во ђач ке прак се, итд., упра во и ма ни фе сту ју ова кво на сто ја-
ње. У не ким слу ча је ви ма има ги нар ни све то ви схва та ни су као до те ме ре 
штет ни, да су по је ди не прак се у пот пу но сти би ле за бра њи ва не. Пла тон 
из сво је иде ал не др жа ве про те ру је еп ске пе сни ке и дра ма ти ча ре, про рок 
Му ха мед ве ли ку опа сност ви ди у му зи ци, а хри шћан ски те о ло зи сву се-
ку лар ну умет ност од ре ђу ју као идо ло по кло нич ку и про тив ну ин те ре си ма 
хри шћан ске за јед ни це.2

Кон тро ла има ги нар них све то ва на ста вље на је и у два де се том ве ку. На ро-
чи то су ауто ри тар ни ре жи ми при хва та ли отво ре не ме ха ни зме кон тро ле 
има ги нар ног. По зна та су на ци стич ка уни шта ва ња свих оних де ла ко ја су 
из ла зи ла из до зво ље них иде о ло шких окви ра. Слич ни од но си би ли су ус-

2 Ин те ре сант на је чи ње ни ца да је упр кос не га тив ном ста ву исла ма пре ма му зи ци, упра во 
му зи ка у ве ли кој ме ри до при не ла ши ре њу ове ре ли ги је на Ис ток, и ње но при хва та ње у Ин-
ди ји и Па ки ста ну.
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по ста вље ни и у со ци ја ли стич ким зе мља ма. Мо жда нај дра стич ни ји при-
мер пред ста вља ис ку ство Со вјет ског Са ве за као пр ве зе мље со ци ја ли зма. 
Со вјет ска кул тур на по ли ти ка ста љи ни стич ког пе ри о да по ста ви ла је чвр-
сте окви ре умет нич ком ра ду. Све оно што се ни је укла па ло у по ста вље ни 
по ли тич ки про грам би ло је од ба ци ва но, а но си о ци нео фи ци јел них схва-
та ња мар ги на ли зо ва ни.

Раз вој са вре ме них ма сов них ме ди ја и ко му ни ка циј ске тех но ло ги је, те убр-
за на раз ме на ин фор ма ци ја на гло бал ном ни воу, отво ри ли су но ве мо гућ-
но сти ре а ли за ци је има ги нар них све то ва. Тех ни ке ре а ли стич ког при ка зи-
ва ња и пер спек ти ве, ве ко ви ма раз ви ја не у ли ков ним умет но сти ма, у са мо 
јед ном ве ку из гу би ле су зна чај у до ча ра ва њу има ги нар них све то ва, а за-
хва љу ју ћи илу зи о ни стич ким тех ни ка ма омо гу ће ним раз во јем са вре ме не 
тех но ло ги је. Тех но ло шки раз вој, при том, ни је са мо омо гу ћио раз вој но вих 
из ра жај них сред ста ва, већ је и убр зао про цес про из вод ње има ги нар ног. 
Ово је да ље во ди ло ње го вом ма сов ном (ре)про ду ко ва њу и бр жем „ди стри-
бу и ра њу“. Раз ви је ном мо гућ но шћу ка ко тех нич ког про ду ко ва ња при ка за, 
та ко и ре про ду ко ва ња сли ке ем пи риј ске ствар но сти уну тар елек трон ских 
ме ди ја, на ја вљен је крај кон крет не про стор не и вре мен ске уте ме ље но сти 
има ги нар них све то ва. То зна чи да има ги нар ни све то ви пре ста ју да бу ду 
до ступ ни са мо у не ком од ре ђе ном тре нут ку (вре ме из во ђе ња ми се, по зо-
ри шне пред ста ве, раз ли чи тих це ре мо ни ја и сл.), или ве за ни за кон кре тан 
про стор (храм, град ски трг, итд.).

Са раз во јем елек трон ске тех но ло ги је, област има ги на тив ног де ло ва ња 
про ши ре на је и на елек трон ске ме ди је. За хва љу ју ћи пла не тар ном умре жа-
ва њу и ства ра њу гло бал ног мре жног дру штва, има ги нар ни све то ви по ста-
ју све при сут ни. Они по ста ју јед на ко део при ват ног (те ле ви зи ја, Ин тер нет, 
ра дио) и јав ног про сто ра (бил бор ди, екра ни на јав ним ме сти ма, пре но сни 
пле је ри и ра дио-апа ра ти), ре ла ти ви зу ју ћи и са мо раз гра ни че ње на при-
ват но и јав но.

У исто вре ме, убр за на пла не тар на раз ме на ин фор ма ци ја под ста кла је раз-
ме ну иде ја кон сти ту тив них за има ги нар не све то ве. Дав но из ре че на Ма-
клу а но ва те за о гло бал ном се лу, мо гла би се при ме ни ти и на свет има ги-
нар ног, пре ко иден ти фи ка ци је до ступ но сти јав них сно ва на пла не тар ном 
ни воу, те ус по ста вље не отво ре не раз ме не вред но сти, иде ја, фан та зи ја и 
кон це па та. Гло бал на раз ме на јав них сно ва отво ри ла је мо гућ ност ду бљој 
хи бри ди за ци ји има ги нар них све то ва. За хва љу ју ћи гло бал ном про сти ра-
њу има ги нар них све то ва, омо гу ће ном ус по ста вље ном пла не тар ном ме диј-
ском мре жом и отва ра њем тр жи шта, има ги на ци ја, да нас све ви ше обез-
бе ђу је об је ди њу ју ћи кул тур ни оквир на пла не тар ном ни воу. Има ги нар ни 
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све то ви, на тај на чин, по ста ју је дан од бит них фак то ра збли жа ва ња раз ли-
чи тих ло ка ли те та и за јед ни ца.

За хва љу ју ћи екс пан зив ном тех но ло шком раз во ју и мо гућ но сти ма ко је је 
отво ри ла елек трон ска тех но ло ги ја, свет има ги нар ног се из умет но сти про-
ши рио на свет ма сов них ме ди ја (у са вре ме ном од ре ђе њу пој ма). Страх од 
ма ни пу ла ци је ин фор ма ци ја ма пу тем ма сов них ме ди ја, за хва љу ју ћи овом 
про це су, до пу њен је стра хом од има ги нар ног. Ма ни пу ла тив на моћ ме ди ја, 
иако раз ли чи то схва та на, пред ста вља зна ча јан сег мент те о риј ског про ми-
шља ња у два де се том и два де сет пр вом ве ку. Са раз во јем ма сов них ме ди ја 
све је че шће по ста вља но пи та ње њи хо вог ути ца ја на пу бли ку. Да ју ћи ве ћи 
или ма њи зна чај ути ца ју ме ди ја на ста во ве пу бли ке, те о ри је о ефек ти ма на 
ста во ве про ла зи ле су кроз раз ли чи те фа зе са гле да ва ња ме диј ских учи на-
ка, раз ви ја ју ћи се у скла ду са до ми нант ном ин те лек ту ал ном кли мом вре-
ме на у ко јем су на ста ја ле (Ми ли во је вић, 2001: 151).

Ин те лек ту ал на ат мос фе ра ко ја је обе ле жи ла пр ве де це ни је два де се тог ве-
ка, ути ца ла је на са гле да ва ње ме диј ских по ру ка као ди рект них и моћ них 
сти му лу са на ак ци ју ато ми зи ра не ма се ми ли о на чи та ла ца, слу ша ла ца или 
гле да ла ца. Ма сов ни ме ди ји схва та ни су као мо ћан ин стру мент уки да ња 
бли ско сти, не по сред но сти и кри тич ког ста ва код пу бли ке (Ми ли во је вић, 
2001: 151).

Ста би ли за ци ја по ли тич ких од но са на кон Дру гог свет ског ра та, до при не ла 
је ус по ста вља њу друк чи јег те о риј ског по гле да на свет. Уве ре ње о сна жном 
ути ца ју ме ди ја на ста во ве пу бли ке, ко је је обе ле жи ло ин те лек ту ал на кре-
та ња у прет ход ном пе ри о ду, по чи ње све сна жни је да би ва кри ти ко ва но. У 
раз у ме ва њу ме диј ских ефе ка та, све ве ћи зна чај при да је се со ци јал ним и 
кул тур ним фак то ри ма ко ји по сре ду ју из ме ђу пу бли ке и по ру ке.

По чет ком се дам де се тих го ди на ја ча ин те рес за иде о ло шку ана ли зу ме диј-
ских са др жа ја. Мно го број на ис тра жи ва ња по ка за ла су ка ко ме ди ји до при-
но се „кул ти ва ци ји пер цеп ци је“ у скла ду са вла да ју ћим по рет ком, те да су 
мо ћан ин стру мент со ци јал не кон тро ле и про дук ци је при стан ка на по сто-
је ће усло ве у дру штву, од но сно да као је дан од глав них „иде о ло шких др-
жав них апа ра та“ до при но се очу ва њу хе ге мо ни је (Ми ли во је вић, 2001: 153). 
Иде о ло шка по зи ци ја нај пре је тра же на у еми си ја ма ве сти, као и у ме диј ској 
об ра ди „кон тро верз них“ те ма. У ка сни јим ис тра жи ва њи ма, иде о ло шки 
ути цај тра жен је и ван до ку мен тар них жан ро ва. Од сре ди не се дам де се тих 
го ди на, ис тра жи ва ња се пре све га усре дсре ђу ју на иде о ло шку ана ли зу за-
бав них и драм ских са др жа ја, те се раз ви ја по се бан ин те рес за по пу лар не 
ма га зи не, као и раз ли чи те те ле ви зиј ске и ра дио еми си је. У спро ве де ним 
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ис тра жи ва њи ма до шло се до за кључ ка да ови ме диј ски жан ро ви про мо-
ви шу чи тав низ „оп ште по зна тих“, „здра во ра зум ских“ зна че ња, ко ја су за-
пра во кон стру и са на, по ли тич ки опре де ље на и иде о ло шки уте ме ље на. Ови 
кон струк ти, по том се при хва та ју као стан дар ди у да љем дру штве ном де ло-
ва њу. На тај на чин ме диј ске по ру ке ко је су де кла ри са не као не по ли тич ке, 
по ста ју кључ не за раз у ме ва ње са вре ме них по ли тич ких од но са, јер сво јој 
пу бли ци ну де оквир за ту ма че ње по сто је ће по ли тич ке кли ме.

У са вре ме ним при сту пи ма, све ви ше па жње по кла ња се пи та њу ме диј ске 
про фе си о на ли за ци је. Ово је на ро чи то ис так ну то у де мо крат ским дру-
штви ма, у ко ји ма ме ди ји ужи ва ју зна чај ну ауто но ми ју. У усло ви ма у ко-
ји ма је за ко ном, као и раз ли чи тим дру штве ним ме ха ни зми ма, од ре ђе на 
не за ви сност ме ди ја, ка ко од вла сти, та ко и од при ти ска тр жи шта, на ро чи-
то зна чај на уло га у ства ра њу ин тер пре та тив них окви ра, да та је ме диј ским 
про фе си о нал ци ма. Оту да се у са вре ме ним ме диј ским ис тра жи ва њи ма по-
себ на па жња при да је при стра сно сти и лич ном ин те ре су про фе си о на ла-
ца, те њи хо вој пот чи ње но сти до ми нант ним кул тур ним мо де ли ма. У том 
сми слу, ме диј ско обра зо ва ње, као и ин си сти ра ње на раз ви ја њу кри тич-
ког ста ва, по ста је пред у слов за мо би ли са ње ме диј ских про фе си о на ла ца за 
дру штве но-од го вор но и етич ки уте ме ље но де ло ва ње.3

Зах тев за усва ја њем јед ног са вре ме ни јег кон цеп та обра зо ва ња од по себ-
ног је зна ча ја за раз вој ка дро ва уну тар ме диј ских за ни ма ња. Убр за ни раз-
вој елек трон ске тех но ло ги је и ус по ста вља ње пла не тар не ме диј ске мре же, 
на ме ће по тре бу ре де фи ни са ња стан дар да и тра ди ци о нал но схва ће них 
при сту па у ме диј ским про фе си ја ма (Јев то вић, 2008: 117). Ви со ко школ ске 
уста но ве, као и раз ли чи ти ал тер на тив ни еду ка тив ни цен три, су о ча ва ју се 
са про бле мом пра ће ња ве о ма ди на мич ног раз во ја схва та ња у обла сти те-
о ри је ме ди ја, што још сна жни је на ме ће по тре бу за ус по ста вља њем ду го-
роч ног и ком плек сног еду ка тив ног про гра ма у овој обла сти. Ов де по себ но 
тре ба ис та ћи зна чај еду ка ци је за уред нич ке по зи ци је, за прав но ре гу ли-
са ње про сто ра ме диј ског де ло ва ња, за кри тич ко-те о риј ско са гле да ва ње и 
про ми шља ње ме диј ског про сто ра, пла ни ра ње и спро во ђе ње оп штег ме-
диј ског обра зо ва ња и обра зо ва ња пу тем ме ди ја, еду ка ци је про фе си о нал-

3 На Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, у сеп тем бру 2007, одр жан је на уч ни скуп под 
на зи вом Књи га за ме ди је – ме ди ји за књи гу. У рас пра ви су уче ство ва ли еми нент ни до ма ћи 
те о ре ти ча ри и прак ти ча ри у обла сти ме ди ја, ме ђу ко ји ма: Див на Вук са но вић, Зо ран Јев то-
вић, Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић, Бра ни мир Стој ко вић, Ра де Ве ља нов ски, Ми о драг Ми ја 
Илић, Је ле на Ђор ђе вић, Де ја на Пр њат и др. По вод де ба те би ло је за јед нич ко на сто ја ње во-
де ћих до ма ћих струч ња ка из обла сти сту ди ја ме ди ја и из да вач ке ку ће Clio, да се уса гла се 
при сту пи и по ста ве еду ка тив ни стан дар ди у обла сти ме диј ског об ра зо ва ња.
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них но ви на ра, те шко ло ва ње за ши ри спек тар спе ци ја ли зо ва них про ду-
цент ско-еко ном ских ме диј ских про фе си ја.

Уло га ме ди ја у са вре ме ном дру штву, зна чај ин фор ма ци ја, сна га ме диј ског 
де ло ва ња, по тре ба за пре ци зно прав но ре гу ли са ним од но си ма, са мо су не-
ке од те мељ них та ча ка ко ји ма је зах тев за про фе си о нал ним раз во јем ка-
дро ва у обла сти ме ди ја по др жан. На овај на чин, су жа ва се про стор ама те-
ри зму и не кри тич ком де ло ва њу, чи је по сле ди це на раз вој јед ног дру штва 
мо гу би ти ду го роч не, а кат кад и не на док на ди ве. По ред то га, про фе си о-
на ли за ци ја под ра зу ме ва и ин си сти ра ње на по што ва њу етич ких ко дек са, 
чи ме се ства ра ју усло ви да се је зик мр жње и не то ле ран ци је, спек та ку ла-
ри за ци ја на си ља, смр ти, деск трук ци је, те ра зни об ли ци сен за ци о на ли зма, 
вре ђа ња гра ђан ског до сто јан ства, не ис по ру чу ју у до мо ве и јав не про сто ре 
(Дра ги ће вић-Ше шић, 2008: 28–29).

Зах тев за ме диј ским обра зо ва њем, мо же се са гле да ти као по ста вљен на 
два ни воа. На и ме, он под ра зу ме ва зах тев за про фе си о на ли за ци ју ме диј-
ских за ни ма ња, али и ин си сти ра ње на еду ка ци ји за раз у ме ва ње ме диј ских 
тек сто ва и са мог про сто ра ме диј ског де ло ва ња. Ме диј ско обра зо ва ње пре 
све га под ра зу ме ва сти ца ње ме диј ске пи сме но сти, у зна че њу упо зна ва ња 
са ме при ро де са вре ме них ме ди ја, раз ви ја ње раз у ме ва ња и кри тич ког са-
гле да ва ња ме диј ских по ру ка, те раз у ме ва ња уло ге ме ди ја у са вре ме ном 
дру штву. Си сте мат ско и про фе си о нал но пла ни ра но ме диј ско опи сме ња-
ва ње, да нас се сма тра јед ним од ну жних усло ва за ус по ста вља ње и раз-
вој де мо крат ског дру штва (Ко раћ, 2005: 511). Но, без об зи ра на са гла сност 
око ове по тре бе, не по сто ји пре ци зна са гла сност у на чи ну ре а ли за ци-
је ме диј ског обра зо ва ња. Пре ма ми шље њу Див не Вук са но вић, ме диј ско 
обра зо ва ње тре ба ло би да по слу жи као те мељ за са зна ва ње са мог окви ра 
ствар но сти, од но сно прак тич ког де ло ва ња уну тар „ма три ца“ спе ци фич не 
ме диј ске па ра диг ме (Вук са но вић, 2008: 38–39). То би да ље зна чи ло да ме-
диј ско обра зо ва ње ни је мо гу ће оства ри ти без план ски спро ве де ног про-
це са еду ка ци је, ко јим се ин си сти ра на учвр шћи ва њу де мо крат ских про-
це са и раз во ју гра ђан ског дру штва. По треб но је да ме диј ско обра зо ва ње 
бу де кри тич ки уте ме ље но, усме ре но про тив усва ја ња сте ре о ти па ко ји ма 
је ме диј ска ин ду стри ја по себ но при вр же на, те про тив сва ког об ли ка кон-
зу ме ри зма ква зи ин фор ма тив них, ква зи е ду ка тив них, ква зи у мет нич ких и 
ква зи кул тур них са др жа ја.

Је дан од за да та ка ме диј ског обра зо ва ња, сва ка ко би тре ба ло да бу де и пре-
вла да ва ње стра ха од ме диј ских ег зи стен ци ја. Страх од ма ни пу ла тив ног 
деј ства ма сов них ме ди ја, ис кри вље ња сли ке ствар но сти, по др жа ва ња и 
ус по ста вља ња сте ре о ти по ва пу тем ме диј ских ре пре зен та ци ја, на ме та ња 
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мо де ла по на ша ња, као и страх од по гре шног раз у ме ва ња и до жи вља ва ња 
ем пи риј ске ствар но сти, у ве ли кој ме ри уте ме љен је у све сти о не по сто ја њу 
ме диј ског обра зо ва ња код ши ре пу бли ке.

Скло ност са гле да ва ња ме диј ских при ка за као објек тив них од ра за ем пи-
риј ске ствар но сти, ре зул тат је ду бо ког не ра зу ме ва ња ме диј ских све то ва. 
Ме диј ски про стор не пред ста вља оквир уну тар ко јег се огле да ем пи риј ска 
ствар ност, већ уну тар ко јег се ре а ли зу ју мо гу ћи све то ви и ус по ста вља ју 
мо гу ћи од но си, те про стор уну тар ко јег се оства ру ју мо гу ће ин тер пре та-
ци је ре ал но сти. У том сми слу од на ро чи тог је зна ча ја ус по ста вља ње чвр сте 
ди стинк ци је из ме ђу раз у ме ва ња и до жи вља ва ња ме диј ски ре про ду ко ва-
них до га ђа ја и по ја ва, и раз у ме ва ња и до жи вља ва ња ем пи риј ске ствар но-
сти. Нео п ход ност ус по ста вља ња ове ди стинк ци је усло вље на је већ са мом 
раз ли ком у по ре клу ем пи риј ске и ме диј ске ствар но сти.

Усва ја ње ове раз ли ке, ме ђу тим, у ве ли кој ме ри оте жа но је ин фор ма тив ном 
уло гом ма сов них ме ди ја. Мо гућ ност упо тре бе ма сов них ме ди ја у пре но-
су ин фор ма ци ја, на ме ће зах тев за раз у ме ва њем ме диј ских ре пре зен та ци ја 
као исти ни тих и све о бу хват них од ра за ем пи риј ске ствар но сти. На и ме, је-
ди но ова ко њи хо во са гле да ва ње, упра во пред ста вља и услов уче шћа ма-
сов них ме ди ја у про це су ин фор ми са ња. Да би оства ри ли ову сво ју уло гу, 
ма сов ни ме ди ји мо ра ју да бу ду схва ће ни као по у зда ни пре но си о ци по ру-
ка, а ме диј ске ег зи стен ци је као огле дал не ре флек си је ем пи риј ске ствар-
но сти и по сто је ћих или по тен ци јал них од но са у њој. Ка ко се ква ли тет 
сва ке ре флек си је оце њу је сте пе ном ње не исти ни то сти, то би и вред ност 
ме диј ских ре пре зен та ци ја, сле де ћи из не то по ла зи ште, тре ба ло оце њи ва ти 
пре ци зно шћу од ра жа ва ња ем пи риј ске ствар но сти и од но са у њој. Оту да 
је и ра зу мљи во на сто ја ње да се ус по ста ве окви ри дру штве но од го вор ног и 
етич ки уте ме ље ног но ви нар ског ра да, а ра ди спре ча ва ња упо тре бе ме ди ја 
у ма ни пу ла тив не свр хе.

Ин си сти ра ње на ис кљу чи вом оства ри ва њу ин фор ма тив не функ ци је ма-
сов них ме ди ја, зна чи ло би и по ста вља ње зах те ва да сва ки ме диј ски го вор 
бу де за шти ћен од ути ца ја има ги на ци је, те ре а ли зо ван уну тар пре ци зно 
де фи ни са них пра ви ла ко ди ра ња и де ко ди ра ња по ру ка. Ја сно је да ре а ли-
за ци ја ова квих зах те ва на и ла зи на низ пре пре ка. У вре ме ну по сто ја ња 
гло бал не ме диј ске мре же, по сто ја ња ко мер ци јал них ме диј ских аген ци ја, 
ве ли ког бро ја ме диј ских ку ћа, те отво ре не мо гућ но сти ва нин сти ту ци о-
нал ног пре но са зна че ња пу тем ме ди ја (Ин тер нет сај то ви, блог, чет, феј-
сбук, фо рум, итд.), го то во је не мо гу ће ус по ста вља ње ме ха ни за ма ко ји би 
га ран то ва ли исти ни тост и све о бу хват ност пре не тих зна че ња. По ред то га, 
по сто је ћа мо гућ ност оства ри ва ња ре пре зен та ци ја пу тем гло бал не ме диј-
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ске мре же, до дат но оте жа ва на сто ја ње да се уста но ви је дин ствен си стем 
ко ди ра ња и де ко ди ра ња ме диј ских по ру ка, или пак усво ји је дин стве на за-
кон ска ре гу ла ти ва ко ја би ва жи ла на пла не тар ном ни воу.

Без об зи ра на зна чај ин фор ма тив ног де ло ва ња ма сов них ме ди ја, би ло би 
по гре шно прет по ста ви ти да се њи хо ва функ ци ја у њој ис цр пљу је. Има-
ги на ци ја, кре а тив ност, раз ли чи ти ко лек тив ни сно ви и ин ди ви ду ал не 
фан та зи је, мо гућ ност сво је ре а ли за ци је, да нас нај че шће на ла зе у сај бер 
про сто ру (cyber spa ce). У том сми слу се и обез бе ђи ва ње сло бо де ме диј ске 
има ги на ци је мо же схва ти ти као је дан од бит них чи ни ла ца у обез бе ђи ва-
њу укуп не сло бо де из ра жа ва ња. Кон тро ла упо тре бе ме ди ја и цен зу ра ме-
диј ских ег зи стен ци ја, иако че сто под стак ну ти же љом да се за шти те гра-
ђан ска пра ва и де мо крат ски прин ци пи, не ну де пер спек ти ву сло бод ног 
кри тич ког ми шље ња. У том сми слу, страх од има ги нар ног и мо гућ но сти 
ма ни пу ла ци је пу тем ме ди ја, уме сто да да ју по во да гу бље њу по ве ре ња у 
ма сов не ме ди је, тре ба ло би да под стак ну на упо зна ва ње упо тре бе ме ди ја, 
ду бље раз у ме ва ње ме диј ских про сто ра и ме диј ских ег зи стен ци ја, те за у-
зи ма ње кри тич ког и те о риј ски уте ме ље ног ста ва пре ма све ту ме диј ских 
ре пре зен та ци ја.

Страх од има ги на ци је и те жња за ус по ста вља њем ње не кон тро ле, не ка-
да до ми нант ни у умет нич ко те о риј ским раз ма тра њи ма, сво је упо ри ште 
да нас на ла зе у по ле мич ким рас пра ва ма о ма сов ним ме ди ји ма и њи хо вој 
дру штве ној уло зи. Ово ме је на ро чи то до при нео раз вој тех но ло ги је, ко ји 
је отво рио мо гућ ност ин тер ак тив ног де ло ва ња пу тем елек трон ских ме-
ди ја. Уз ди за њем ре а ли за ци је има ги нар ног са ни воа пер цеп ци је на ни во 
уче шћа, гра ни ца из ме ђу ме диј ског про сто ра и ем пи риј ског све та учи ње на 
је још по ро зни јом, чи ме је да та до дат на пот по ра зах те ви ма за ус по ста вља-
њем кон тро ле ме диј ских ег зи стен ци ја.

Раз ли чи тим те о риј ским при сту пи ма уну тар сту ди ја ме ди ја, пре те жно 
је на гла ша ван зна чај ин фор ма тив ног и еду ка тив ног де ло ва ња ма сов них 
ме ди ја, чи ме је афир ми сан не га ти ван став пре ма њи хо вој има ги на тив-
ној функ ци ји. Ме ђу тим, про ши ре ње ре а ли за ци је има ги нар ног из умет-
нич ких на ме диј ске све то ве, иако до не кле огра ни ча ва ју ће за афир ми са-
ње ин фор ма тив ног де ло ва ња ма сов них ме ди ја, мо гло би би ти схва ће но и 
као оства ре ње по тре бе за кон цеп ту али за ци јом мо гу ћих све то ва и од но са. 
Упра во ову мо гућ ност скло ни смо да са гле да мо као бит ну у обез бе ђи ва-
њу пот пу ни је сло бо де ме диј ског де ло ва ња. Као основ ни пред у слов оства-
ре ња ове сло бо де пре по зна то је пре вла да ва ње стра ха од по и сто ве ћи ва ња 
ме диј ских ре пре зен та ци ја са објек тив ним и све о бу хват ним ре флек си ја ма 
ем пи риј ског све та. Ка ко би ово би ло по стиг ну то, по треб но је не са мо уво-
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ђе ње ја сног раз гра ни че ња из ме ђу ин фор ма тив ног и кре а тив ног де ло ва ња 
ма сов них ме ди ја већ и уво ђе ње све о бу хват ног и си сте мат ски спро ве де ног 
ме диј ског обра зо ва ња на свим ни во и ма, с ци љем да се по диг не ме диј ска 
свест пу бли ке и оспо со бе про фе си о нал ци за ши рок спек тар ме диј ских за-
ни ма ња.
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CON TEM PO RARY ME DIA BET WE EN 

IMA GI NA TION AND RE FLEC TI VE RE A LITY

Sum mary

Th e star ting po int in the text is the at ti tu de that the pos si bi lity to fully ex pand 
ima gi na ti ve and cre a ti ve ac ti ons in to the fi  eld of mass-me dia, alt ho ugh ini-
ti a ted by the elec tro nic tec hno logy de ve lop ment, re ma i ned in a gre at ex tent 
li mi ted by the un der stan ding of the ir do mi nant in for ma ti ve and edu ca ti o nal 
fun ction. By diff  e rent the o re ti cal ap pro ac hes, the im por tan ce of in for ma ti ve 
and edu ca ti ve fun cti ons of mass-me dia is be ing emp ha si zed, le a ding the reby 
to the cri ti que of ima gi na ti ve fun ction of mass-me dia. Ho we ver, the very re a-
li sa tion of ima gi na tion in me dia-worlds can be seen as so met hing which ful fi ls 
the need for con cep tu a li zing the pos si ble worlds and re la ti ons. Emp ha si zing 
of in for ma ti ve and edu ca ti ve fun ction of mass-me dia is vi e wed in the text as 
im pe ding when it co mes to the re a li za tion of free me dia ex pres si on. In that sen-
se, it is in si sted in the text on the re a li za tion of full me dia fre e dom by me ans 
of which fre e dom of ima gi na ti ve and cre a ti ve ac tion wo uld not be ne glec ted. 
As the ba sic pre con di tion of re a li zing this fre e dom, pre va i ling fe ar to iden tify 
me dia re pre sen ta ti ons with ob jec ti ve and com pre hen si ve re fl ec tion of em pi ric 
world is re cog ni sed. Th e ten dency of un der stan ding me dia re pre sen ta ti ons as 
the ob jec ti ve re fl ec ti ons of em pi ri cal re a lity is the re sult of a de ep mi sun der-
stan ding of me dia-worlds. Me dia spa ce is not a re fl ec tion of em pi ri cal re a lity, 
but spa ce in which the pos si ble worlds and re la ti ons, as well as pos si ble in ter-
pre ta ti ons of re a lity, can be re a li sed. Th e fe ar of con struc ting ste re otypes and 
ma ni pu la tion by me dia is mostly ba sed on re cog ni zing the ab sen ce of me dia 
edu ca ted re ci pi ents. With the aim to ac com plish a wi der fre e dom of me dia spe-
ech, the need not only to in tro du ce cle ar diff  e ren ti a tion bet we en in for ma ti ve 
and cre a ti ve fun ction of mass-me dia, but al so to in tro du ce com pre hen si ve and 
syste ma ti cally per for med me dia edu ca tion on all the le vels is emp ha si sed, and 
all this with the aim to ra i se pu blic awa re ness of the me dia and qu a lify pro fes-
si o nal per son nel for a wi de ran ge of me dia pro fes si ons.
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пре глед ни рад

КУЛ ТУР НИ ОБРА СЦИ У МЕ ДИ ЈИ МА 

МАСОВ НОГ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА У СР БИ ЈИ 

ОД 2000. ДО 2005. ГО ДИ НЕ 

Мар ко М. Ђор ђе вић1

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Пе да го шки фа кул тет, Јагодинa 

Ап стракт: 
У овом ра ду ис тра жу ју сe кул тур ни обра сци у ме ди ји ма ма сов ног ко му-
ни ци ра ња у Ср би ји у пе ри о ду 2000–2005. Ис пи ти ва ње ути ца ја ме ди ја 
ма сов ног ко му ни ци ра ња на ме диј ску пу бли ку и усва ја ње кул тур них па-
ра диг ми на осно ву еми то ва них про грам ских са др жа ја, за сно ва но је на 
кван ти та тив ним ста ти стич ким по да ци ма о реј тин зи ма гле да но сти 
те ле ви зи ја и по је ди них те ле ви зиј ских еми си ја, као и слу ша но сти ра ди-
ја, чи та но сти штам пе и по се ће но сти од ре ђе них Ин тер нет сај то ва. 
Ком би но ва њем ових по да та ка и те о риј ских ста во ва ко ји се од но се на 
по ку шај де фи ни са ња кул тур них обра за ца у ме ди ји ма ма сов ног ко му ни-
ци ра ња, мо гу ће је из ву ћи од ре ђе не за кључ ке ко ји се ти чу ме диј ске пу бли-
ке, бли же од ре ди ти про фил ње них ин те ре со ва ња и ни во кул тур них по-
тре ба, и пре по зна ти мо гу ће ути ца је ко је су по је ди ни ме ди ји и њи ма по-
сре до ва ни про грам ски са др жа ји вр ши ли у про це су об ли ко ва ња и усва ја ња 
кул тур них обра за ца. Уоча ва ње, де фи ни са ње и утвр ђи ва ње по тен ци јал-
не ли сте кул тур них обра за ца, ана ли за са др жа ја и фор ме по је ди нач них 
ме диј ских тек сто ва и пра ће ње ути ца ја ко ји ме ди ји оства ру ју на пу бли-
ку, при мар ни су ис тра жи вач ки ци ље ви, а по ла зе ћи од по сто је ћих на уч-
них са зна ња, из но си се те о риј ска ар гу мен та ци ја о по сто ја њу сле де ћих 
кул тур них обра за ца: 1) ур ба но-ет нич ког, 2) ур ба но-мон ди ја ли стич ког, 
3) сен за ци о на ли стич ко-естрад ног и 4) ру рал но-спек та ку лар ног.

Кључ не ре чи: 
кул тур ни обра сци, ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци ја, ме диј ска кул ту ра, 
ме диј ска пу бли ка, кул тур ни иден ти тет, ути цај ме ди ја.

1 markomdj@beotel.net
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Увод: 
Ка по ку ша ју де фи ни са ња кул тур них обра за ца 
у ме ди ји ма масовног кому ни ци ра ња

Ста ње у кул ту ри Ср би је по чет ком XXI ве ка и про ме не ко је су кул ми ни ра-
ле до га ђа ји ма од 5. ок то бра 2000, мо гу ће је озбиљ ни је раз у ме ти са мо ако 
при хва ти мо чи ње ни цу да је реч о сло же ној дру штве ној по ја ви ко ја зах-
те ва те мељ но на уч но из у ча ва ње и мул ти ди сци пли нар ни при ступ. Већ на 
по чет ку на ме ће нам се чи ње ни ца да је у том пе ри о ду ве ћи на гра ђа на Ср-
би је, у по гле ду за до во ља ва ња кул тур них по тре ба, углав ном би ла окре ну-
та усва ја њу са др жа ја по сре до ва них ме ди ји ма ма сов ног ко му ни ци ра ња, у 
нај ве ћој ме ри те ле ви зи јом и штам пом. 

По сто ја ње тра ди ци о нал не по де ле из ме ђу „елит не“ и „на род не“ кул ту ре 
ко ју по зна је кла сич но гра ђан ско дру штво би ва ре ла ти ви зо ва но, а умно-
жа ва ње ве ли ког бро ја ме диј ских ка на ла и гло ба ли за ци ја ма сов ног ко му-
ни ци ра ња у све тлу на ста лих еко ном ских, по ли тич ких и тех но ло шких 
про ме на, до при но се раз во ју јед но о бра зне и све при сут не „ме диј ске кул-
ту ре“ са до ми нант ним кул тур ним обра сци ма чи је об ли ко ва ње и усва ја ње 
по спе шу је раз град њу већ по сто је ћег си сте ма кул тур них вред но сти. Чи ни 
се, сто га, пот пу но оправ да ном по тре ба Да гла са Кел не ра (Kel lner) за уво ђе-
њем те ми на „ме диј ска кул ту ра“ у оквир те о риј ских ис тра жи ва ња сту ди ја 
кул ту ре и ње го во за па жа ње да „на ша кул ту ра је сте ме диј ска кул ту ра, да 
су ма сов ни ме ди ји из вр ши ли ко ло ни за ци ју кул ту ре, да су ма сов ни ме ди ји 
за ме ни ли ра ни је ви до ве кул ту ре, као што су књи ге и усме но из ра жа ва ње, 
и да жи ви мо у све ту у ко јем ме ди ји до ми ни ра ју сло бод ним вре ме ном и 
кул ту ром“ (Кел нер, 2004: 64). 

Зна че ње са мог пој ма кул ту ре и из ње из ве де ног пој ма кул тур ног обра сца2 
мо гу ће је при бли жно де фи ни са ти у све тлу оног ту ма че ња ко је је сво је вре-
ме но из нео Т. С. Ели от, сма тра ју ћи да зна че ње овог тер ми на тре ба про у чи-
ти има ју ћи у ви ду дру штво у це ло сти. 

Тер мин кул ту ра ства ра раз ли чи те асо ци ја ци је у за ви сно сти од то-
га да ли на уму има мо раз вој по је дин ца гру пе или кла се, или це лог 
дру штва. Јед ним сво јим де лом мо ја те за под ра зу ме ва да кул ту ра по-
је дин ца за ви си од кул ту ре гру пе или кла се и да кул ту ра гру пе или 
кла се за ви си од кул ту ре це лог дру штва ко ме та гру па или кла са при-
па да“ (Ели от, 1995: 17).

2 Као синоними се употребљавају и културни модел.
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На рав но, ова кво ту ма че ње не за о би ла зи чи ње ни цу о мно го знач но сти и 
нео д ре ђе но сти као ка рак те ри сти ка ма ко је се за по јам кул ту ре ве зу ју, на 
шта је сво је вре ме но ука зао и Хер дер (Her der) ис ти чу ћи да: „Не по сто ји 
не што што је ви ше нео д ре ђе но од ре чи кул ту ра“ (Хер дер, пре ма Кло сков-
ска, 2001: 9). О нео д ре ђе но сти пој ма кул ту ре и по ку ша ји ма да се он те о-
риј ски де фи ни ше све до че и број не сту ди је по све ће не овој про бле ма ти ци 
од ан тич ких вре ме на, пре ко ра ци о на ли стич ке ми сли про све ти тељ ства, 
све до са вре ме них сту ди ја кул ту ре. Ме ђу тим, оно што Ели о то ву де фи-
ни ци ју кул ту ре чи ни ак ту ел ном до во де ћи је у бли ску ве зу са оним ко је 
су сво је вре ме но де фи ни са ли Мар док (Mar dok), а за тим и Кре бер (Kro e-
ber) и Пар сонс (Par sons), ти че се уви ђа ња иде а циј ског ка рак те ра кул ту ре, 
од но сно чи ње ни це да је кул ту ра на у че на и при хва ће на пре ко нор ми и 
обра за ца и да је ба зи ра на на ис ку ству ко је има дру штве ни ка рак тер (Кре-
бер и Пар сонс, пре ма Кло сков ска, 2001: 15). Са др жа ност пој ма по на ша ња 
у овим де фи ни ци ја ма, као и ка те го ри ја узо ра и вред но сти, отва ра пут ка 
де фи ни са њу са мог пој ма кул тур ног обра сца. Чи ни се да би при бли жно 
зна че ње пој ма кул тур ног обра сца, уз са гле да ва ње ње го ве мно го стру ко-
сти и уво ђе ње са вре ме ног дру штве ног кон тек ста, мо гло би ти до ве де но 
у ве зу са јед ном од де фи ни ци ја кул ту ре ко ју је Лин тон (Lin ton) вид но 
са жео: „Кул ту ра је кон фи гу ра ци ја на у че них по на ша ња и ре зул та та тих 
по на ша ња, чи ји су са став ни еле мен ти за јед нич ки чла но ви ма да те дру-
штве не за јед ни це и пре но се се уну тар ње“ (Лин тон, пре ма Кло сков ска, 
2001: 15). 

Про у ча ва њу до ми нант них кул тур них мо де ла у Ср би ји и по ку ша ју од ре ђи-
ва ња њи хо вих основ них ка рак те ри сти ка, при сту пи ла је де ве де се тих го ди-
на про шлог ве ка Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић у сво јој књи зи Нео фолк кул-
ту ра по себ но те о риј ски осве тља ва ју ћи по пу ли стич ки, но во ком по но ва ни 
мо дел у на род ној му зи ци (Дра ги ће вић-Ше шић, 1991: 137). Она је у осно ви 
свог ис тра жи ва ња де ли мич но ко ри сти ла ис тра жи ва ње Ве сне Пе шић о 
сти лу жи во та по је ди них дру штве них сло је ва (Пе шић, 2007) да би спро-
ве ла хи по те тич ку кла си фи ка ци ју до ми нант них и пот кул тур них мо де ла 
кул тур ног жи во та код нас. 

По ла зе ћи од ми шље ња ко је је у огле ду „О кул тур ном обра сцу“ из нео Сло-
бо дан Јо ва но вић сма тра ју ћи да се о кул ту ри јед ног на ро да и о ње го вом 
кул тур ном обра сцу не мо же го во ри ти ако се не узму у об зир сви аспек ти 
ње го вог ду хов ног жи во та, и услов но при хва та ју ћи тврд њу да код нас услед 
број них исто риј ских про ти ву реч но сти ни је би ло по ку ша ја за ус по ста вља-
њем је дин стве ног кул тур ног обра сца (Јо ва но вић, 2005: 41), мо же се ус твр-
ди ти да је по чет ком XXI ве ка ста ње срп ске кул ту ре рас по лу ће не из ме ђу 
афир ма ци је тра ди ци о нал них вред но сти, нај че шће по гре шно ин тер пре ти-
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ра них, и ко пи ра ња ту ђих узо ра и обра за ца у бли ској по ве за но сти са ути-
ца јем ме ди ја. 

Ми сао о по сто ја њу до ми нант ног кул тур ног обра сца ко ји об у хва та уку-
пан на чин ми шље ња и сли ку иден ти те та ко ја се не фор ми ра у јед ном 
тре нут ку већ пред ста вља про цес ко ји мо же тра ја ти и ве ко ви ма, до би ја у 
са вре ме ном кон тек сту и но ва зна че ња. Кул тур ни иден ти тет у чи јем про-
це су об ли ко ва ња ути чу при мар но ме ди ји ма сов ног ко му ни ци ра ња по-
сре до ва њем мно штва са др жа ја и раз ли чи тих ме ђу соб но про жи ма ју ћих 
кул тур них обра за ца, до жи вља ва тран сфор ма ци је и му та ци је и би ва до-
не кле из јед на чен са кон струк ци јом без чвр сте или го то во ни ка кве ве зе са 
про шло шћу. 

По ру ке по сре до ва не ме ди ји ма ма сов ног ко му ни ци ра ња мо гу у ве ли кој 
ме ри до при не ти и под све сном усва ја њу про јек то ва них са др жа ја и про-
јек ци ји кул тур них мо де ла ко ји по ста ју сли ка, од но сно знак иден ти те та. 
Кул тур ни обра сци мо гу да са др же и од ре ђе не сте ре о ти пе и пред ра су де 
ко је про фи ли шу јав но мње ње и ду бо ко су утка не у сва ки да шњи цу јед ног 
дру штва об ли ку ју ћи ми шље ње и по на ша ње по је ди на ца раз ли чи тог со ци-
јал ног кон тек ста. Из не том те о риј ском гле ди шту бли ска је и ми сао За гор-
ке Го лу бо вић, ко ја сма тра да се под кул тур ним обра сцем раз у ме 

сми са о ни оквир ори јен та ци је и ин те гра ци је јед не за јед ни це ко ји обу-
хва та, пре све га, вред но сне си сте ме по мо ћу ко јих по је дин ци и дру-
штве не гру пе до ла зе до раз у ме ва ња се бе и све та у ко ме жи ве, као и 
мо де ле за ак ци ју ра ди оства ри ва ња иза бра них ци ље ва и про мо ви са-
ња по жељ ног на чи на жи во та (Го лу бо вић,.1994:35).

Не мо же се оспо ри ти да је ути цај ме ди ја, а на ро чи то те ле ви зи је до при-
нео уни фи ка ци ји кул тур них обра за ца, и да су љу ди ши ром све та по ста ли 
кон зу мен ти истих про из во да кул ту ре ко ји упро се чу ју и уни фор ми шу дух, 
по ти ску ју ћи су шти ну фе но ме ни ма спо ља шње по јав но сти. 

Раз вој те о риј ске ми сли о број ним пи та њи ма из обла сти кул ту ре и ме ди ја, 
од Франк фурт ске шко ле, пре ко бри тан ских сту ди ја кул ту ре и постструк-
ту ра ли стич ких те о риј ских при сту па раз ви је них у Фран цу ској се дам де се-
тих го ди на, све до пост мо дер ни стич ке кри тич ке прак се мо дер ни зма и ја-
ча ња мул ти кул ту ра ли зма де ве де се тих, до при нео је афир ми са њем раз ли-
чи тих при сту па, за сни ва њу са вре ме них те о риј ских гле ди шта ко је се по ред 
оста лог ба ве сло же ним пи та њи ма ре цеп ци је и ути ца ја ме диј ских тек сто ва 
на пу бли ку.
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У да на шње вре ме нео п ход но је при ли ком ре ви зи је ре ле вант них те о риј-
ских ста но ви шта, из вр ши ти не ку вр сту син те зе, и са осе ћа јем ме ре из дво-
ји ти све зна чај ни је до ме те по је ди них при сту па, спо ји ти их са те о риј ским 
и ем пи риј ским ис ку стви ма са да шњи це, и ство ри ти ин тер ди си пли нар ни 
на уч ни оквир за са гле да ва ње ути ца ја ме диј ских тек сто ва на пу бли ку. До-
са да шња ис ку ства и број ност ових ис тра жи ва ња ши ром све та, по ка за ли 
су да се при ли ком ис пи ти ва ња сло же них ути ца ја ме ди ја на пу бли ку, ва ља 
кло ни ти јед но стра них за кљу ча ка и да је при ли ком из ри ца ња од ре ђе них 
гле ди шта ве о ма ва жно из бе га ва ти крај но сти и уоп шта ва ња. 

Об ли ко ва ње и усва ја ње кул тур них обра за ца 
по сред ством те ле ви зи је

Усва ја ње кул тур них обра за ца по сред ством те ле ви зи је и пра ће ње ути ца-
ја ко ји она оства ру је на пу бли ку до при но се ћи ус по ста вља њу кул тур ног 
иден ти те та, на чи на ми шље ња и си сте ма вред но ва ња, под ра зу ме ва узи ма-
ње у об зир са др жа ја и фор ме по је ди нач них ме диј ских тек сто ва уз раз у ме-
ва ње спе ци фич но сти са мог ме диј ског си сте ма у Ср би ји у пе ри о ду од 2000. 
до 2005. го ди не, али и иде о ло шких, ко мер ци јал них и со ци јал них окол но-
сти ко је ути чу на фор ми ра ње уре ђи вач ких кри те ри ју ма и кре и ра ње по ли-
ти ке овог ме ди ја.

Ути цај вла да ју ће по ли ти ке и њој свој стве не иде о ло ги је на рад те ле ви зи је и 
оста лих ме ди ја и по тре ба да се пре ко њих ути че на јав ност ра ди при до би-
ја ња по др шке за ре а ли за ци ју од ре ђе них по ли тич ких ци ље ва, до при но си 
њи хо вој по ли ти за ци ји и иде о ло шко-по ли тич кој под ре ђе но сти. Овај про-
цес ко ји се, ина че, ве зу је за вре ме вла да ви не Ми ло ше ви ће вог ре жи ма ка да 
је др жа ва у ве ли кој ме ри би ла укљу че на у над зи ра ње ра да ме ди ја и ко ји 
је из вор но на сле ђен из со ци ја ли стич ког пе ри о да ко ји раз ви ја мо дел кон-
тро ли са них др жав них ме ди ја, на ста вља се у свом уме ре ни јем и ма ње ре-
пре зен та тив ном об ли ку и на кон по ли тич ких про ме на у ок то бру 2000, ус-
по ста вља њем вла сти стра на ка демократс кe ори јен та ци је. У овом пе ри о ду, 
по чев од 2001. го ди не, за по чи ње и тран зи ци ја ме диј ског си сте ма и про цес 
ње го ве тран сфор ма ци је, а кон цепт ме диј ског плу ра ли зма и при ме на ду-
ал ног мо де ла ко мер ци јал них при ват них ме ди ја и јав ног сер ви са у обла сти 
ра дио и ТВ ди фу зи је, као и иде је о ауто но ми ји ме ди ја, би ва ју ста вље ни у 
сен ку не до вољ но ја сних и тран спа рент них кри те ри ју ма ин сти ту ци је над-
ле жне за рас по де лу фре квен ци ја и ус по ста вља ње ме диј ских ре гу ла ти ва – 
Ре пу блич ке ра дио-ди фу зне аген ци је – о рас по де ли фре квен ци ја за еми то-
ва ње те ле ви зиј ског и ра диј ског про гра ма.
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О мо гу ћим по ли тич ким и со ци јал ним окол но сти ма ко је ути чу на функ-
ци о ни са ње и рад те ле ви зи је, мо гу ће је го во ри ти и ка да је реч о ути ца ју 
но ви на ра, уред ни ка и вла сни ка ме ди ја, као не по сред них ауто ра ме диј ских 
тек сто ва, кре а то ра про грам ске по ли ти ке и вла сни ка ка пи та ла. С тим у ве-
зи, Јо ван ка Ма тић сма тра да су 

ме ди ји про из вод про фе си о нал не но ви нар ске ин тер вен ци је у ствар-
ност. Та ин тер вен ци ја не ми нов но укљу чу је се лек ци ју до га ђа ја, се-
лек ци ју чи ње ни ца, се лек ци ју те ма, струк ту и ра ње са др жа ја у од го ва-
ра ју ће ме диј ске фор ме, при че му се ства ра „свет сми сла“ – до га ђа ји ма 
и људ ским ис ку стви ма да је се зна че ње, од но сно они се осми шља ва ју 
на од ре ђе ни на чин. Ме ди ји су моћ ни упра во за то што је при ро да ове 
ин тер вен ци је не ви дљи ва, што се не што што је ме диј ски кон структ 
– тј. људ ски кон структ – што се сим бо лич ка ре пре зен та ци ја ствар-
но сти до жи вља ва као ре ал на ре ал ност, од но сно што је јед на од мо гу-
ћих ин тер пре та ци ја ствар но сти до жи вља ва као је ди на мо гу ћа, при-
род на, са мо ра зу мљи ва и не у пит на (Ма тић, 2007).

Иста аутор ка на во ди и мо гућ но сти уред ни ка и вла сни ка ме ди ја да на суп-
ти лан на чин, ко ри шће њем од ре ђе них ма ни пу ла тив них тех ни ка, као што 
су од ре ђи ва ње ду жи не и ре до сле да при ло га, да ва ње при о ри те та од ре ђе-
ним до га ђа ји ма и лич но сти ма у ве сти ма, увр шта ва ње од ре ђе них те ма без 
не по сред ног по во да, по сред ством ме ди ја ути чу на пу бли ку фа во ри зо ва-
њем од ре ђе не сли ке све та. Ути цај ко мер ци јал них окол но сти, ка да је о те-
ле ви зи ји реч, у са гла сно сти је са те жњом кре а то ра ме диј ских тек сто ва и 
вла сни ка ме диј ског ка пи та ла да се про грам ским са др жа јем до пре до нај-
ши ре пу бли ке, ка ко би се при ву кли огла ши ва чи и обез бе ди ла еко ном ска 
сред ства, бу ду ћи да је нај ве ћи број те ле ви зи ја у при ват ном вла сни штву и 
да су им нов ча ни при ли ви од мар ке тин шких ак тив но сти основ ни из вор 
при хо да. Је ди но узи ма њем у об зир свих на ве де них окол но сти ко је про из-
ла зе из ши рег дру штве ног кон тек ста и од ра жа ва ју се на функ ци о ни са ње 
са мих ме ди ја, као и са др жа ја и фор ме по је ди нач них ме диј ских тек сто ва, 
мо же се го во ри ти о евен ту ал ном ути ца ју ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња 
на об ли ко ва ње и усва ја ње од ре ђе них кул тур них обра за ца. 

По ста вља ње те о риј ског окви ра ко ји об у хва та ис пи ти ва ње ути ца ја те ле ви-
зи је на ре ал но по на ша ње љу ди и усва ја ње кул тур них па ра диг ми на осно-
ву еми то ва ног про грам ског са др жа ја, мо гу ће је укљу чи ва њем у ана ли зу 
кван ти та тив них ста ти стич ких по да та ка о реј тин зи ма гле да но сти те ле ви-
зи ја и по је ди них те ле ви зиј ских еми си ја. Ис тра жи ва ња спро ве де на у овом 
пе ри о ду, у окви ру AGB Ni el sen Me dia Re se arch и Stra te gic mar ke ting/ SMMRI 
ин сти ту та у Бе о гра ду, за сно ва на су на елек трон ским ме ре њи ма не то гле-
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да но сти те ле ви зиј ског про гра ма без ре клам них бло ко ва ко ја се сва ко днев-
но оба вља ју уз по моћ по себ них ме ра ча гле да но сти (пиплме та ра) ко ји су 
угра ђе ни у те ле ви зиј ске при јем ни ке у око 890 до ма ћин ста ва ши ром Ср би-
је. По ред про цен ту ал них по да та ка о нај гле да ни јим те ле ви зи ја ма у од ре ђе-
ном вре мен ском пе ри о ду, ова елек трон ска ме ре ња обез бе ђу ју у ме то до ло-
шком по гле ду и по дат ке о нај гле да ни јим еми си ја ма на осно ву про сеч ног 
ми нут ног реј тин га гле да но сти из ра же ног у бро ју гле да о ца у би ло ком тре-
нут ку њи хо вог еми то ва ња (Ave ra ge Mi nu te Ra ting), као и на осно ву про-
цен ту ал них по да та ка о уче шћу у укуп ном ауди то ри ју му ко ји је у пе ри о ду 
њи хо вог еми то ва ња гле дао те ле ви зи ју (Sha re) и укуп ном бро ју гле да ла ца 
ко ји су бар је дан ми нут гле да ли од ре ђе ну еми си ју (Re ach).

Ком би но ва њем ових по да та ка и већ из не тих те о риј ских ста во ва ко ји су се 
од но си ли на по ку шај де фи ни са ња кул тур них обра за ца у ме ди ји ма ма сов-
ног ко му ни ци ра ња у Ср би ји у пе ри о ду од 2000. до 2005. го ди не, мо гу ће је 
из ву ћи од ре ђе не за кључ ке о те ле ви зиј ској пу бли ци, од ре ди ти про фил ње-
них ин те ре со ва ња и ни во кул тур них по тре ба, и пре по зна ти мо гу ће ути-
ца је ко је су по је ди не те ле ви зи је и њи ма по сре до ва ни про грам ски са др жа ји 
вр ши ли у про це су об ли ко ва ња и усва ја ња ур ба но-ет нич ког, ур ба но-мон-
ди ја ли стич ког, сен за ци о на ли стич ко-естрад ног и ру рал но-спек та ку лар-
ног кул тур ног обра сца.

Кван ти та тив не ана ли зе гле да но сти те ле ви зиј ског про гра ма ко је су у овом 
пе ри о ду спро ве ли AGB Ni el sen Me dia Re se arch и Stra te gic mar ke ting/ SMMRI 
по ка зу ју да је то ком 2000. го ди не, нај ве ћу гле да ност про гра ма на те ри то-
ри ји ко ја об у хва та Ср би ју без Ко со ва и по пу ла ци ју ста ро сног уз ра ста од 
10 до 70 го ди на (гра фи кон 1), оства ри ла те ле ви зи ја Пинк са 30,9 % уде ла 
у укуп ној те ле ви зиј ској пу бли ци, за ко јом сле де збир но оста ле те ле ви зиј-
ске ста ни це, углав ном чла ни це Асо ци ја ци је не за ви сних ме ди ја /АНЕМ/ 
(26,8 %), за тим РТС 1 (16,4 %), РТС 2 (7,0%), Сту дио Б (3,6 %), По ли ти ка 
(3,1 %), РТС 3К (2,8 %), Пал ма (2,6 %). С об зи ром на са др жај и фор му по је-
ди нач них еми си ја са спи ска нај гле да ни јих то ком 2000. го ди не (та бе ла 1), 
то ком те го ди не би ли су до ми нант ни сле де ћи про грам ски са др жа ји:

игра ни се ри ја ли ла ти но а ме рич ке про дук ци је (ПИНК),1. 
ин фор ма тив но-по ли тич ки про грам др жав не те ле ви зи је (РТС 1),2. 
за бав не еми си је и ток-шоу (ПИНК),3. 
игра ни фил мо ви и се ри ја ли аме рич ке про дук ци је (ПИНК),4. 
кви зо ви (ПИНК),5. 
му зич ко-за бав не еми си је на род не му зи ке, фолк-шоу (ПИНК),6. 
пре но си спорт ских до га ђа ја (РТС 1).7. 
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РТС 1
16,4%

РТС 2
7,0%Политика

3,1%
РТС 3К

2,8%

ПИНК
30,9%

Студио Б
3,6%

БК
6,8%

Остале TВ станице
26,8%

Палма
2,6%

Гра фи кон 1. 
Удео нај зна чај ни јих ТВ ста ни ца у укуп ном
те ле ви зиј ском гле да ли шту, 2000. го ди на

Та бе ла 1. Нај гле да ни је еми си је – 2000. го ди на

месец канал програм од до фрекв. дани просечна 
оцена

јан-00 ПИНК Латино-америчка серија „Право на љубав“ 20:00 20:45 5 12345 36,4
нов-00 РТС1 Дневник 2 РТС 19:30 20:00 7 1234567 27,8
мај-00 ПИНК Латино-америчка серија „Tres muheres“ 20:00 20:45 5 12345 26,7
нов-00 ПИНК Латино-америчка серија „Росалинда“ 20:00 20:45 5 12345 25,3
јан-00 ПИНК Толк шоу „Максовизија“ 21:09 23:17 1 3 23,9
мар-00 ПИНК Магазин „Сити“ 20:45 20:55 5 12345 22,9
сеп-00 ПИНК Толк шоу „До последњег даха“ 21:22 22:50 1 3 19,0
мај-00 ПИНК Филм: Мега премијера 21:07 23:18 1 2 18,7
јан-00 ПИНК Серија: Полицијска академија 20:14 21:02 1 6 17,8
мар-00 ПИНК Латино-америчка сеија „Маримар“ 17:00 17:30 5 12345 16,8
мар-00 ПИНК Серија: ВР 5 21:16 22:03 1 7 15,8
мар-00 ПИНК Забавно-музички програм ЗАМ 21:14 22:25 1 1 15,8
мај-00 ПИНК Лутрија: Daily FONTO 23:20 23:30 5 12345 15,6
јул-00 ПИНК Забавно-музички програм Гранд шоу 21:08 23:01 1 5 15,4
нов-00 РТС1 Фудбал, УЕФА куп: Р. Ц. Целта-Ц. Звезда 21:31 23:27 1 4 15,2

Ана ли зе по да та ка о уде лу у укуп ној те ле ви зиј ској пу бли ци то ком 2001. го-
ди не, по ка зу ју да је нај ве ћу гле да ност про гра ма на те ри то ри ји ко ја об у-
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хва та Ср би ју без Ко со ва и по пу ла ци ју ста ро сног до би од 10 до 70 го ди на 
(гра фи кон 2), оства ри ла те ле ви зи ја Пинк са 29,7%, за ко јом сле де, РТС 1 
са (21,7 %), за тим збир но оста ле те ле ви зиј ске ста ни це, углав ном чла ни це 
АНЕМ-а (19,9 %), БК (10,4 %), РТС 2 (6,3 %), РТС 3К (4,0 %), Сту дио Б (2,3 %), 
ЈУ ин фо (2,3 %), По ли ти ка (2,0 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РТС 1
21,7%

РТС 2
6,3%Политика

2,0%
РТС 3
4,0%

ПИНК
29,7%

Студио Б
2,3%

БК
10,4%

Ју инфо
2,3%

Остале TВ станице
19.9%

Б-92
1,5%

Гра фи кон 2. 
Удео нај зна чај ни јих ТВ ста ни ца у укуп ном те ле ви зиј ском гле да ли шту, 
2001. го ди на

С об зи рон на са др жај и фор му по је ди нач них еми си ја са спи ска нај гле да-
ни јих то ком 2001. го ди не (та бе ла 2), мо же се за кљу чи ти да су те го ди не 
би ли до ми нант ни сле де ћи про грам ски са др жа ји:

игра ни се ри ја ли и фил мо ви до ма ће про дук ци је (РТС),1. 
ин фор ма тив но-по ли тич ки про грам (РТС),2. 
игра ни се ри ја ли ла ти но а ме рич ке про дук ци је (ПИНК),3. 
пре но си спорт ских до га ђа ја (РТС),4. 
игра ни фил мо ви и се ри ја ли аме рич ке про дук ци је,5. 
за бав не еми си је, ток-шоу (ПИНК),6. 
му зич ко-за бав не еми си је на род не му зи ке / фолк-шоу (ПИНК).7. 
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Та бе ла 2. Нај гле да ни је еми си је 2001. го ди не

месец канал програм од до фрекв. дани просечна 
оцена

јун-01 РТС 1 Домаћа серија: „Породично благо“ 20:06 21:12 1 7 48,3
сеп-01 РТС 1 Дневник 2 – РТС 19:30 20:00 7 1234567 31,6
јун-01 ПИНК Латино-америчка серија: „У име љубави“ 17:00 17:45 5 12345 26,9

дец-01 ПИНК Латино-америчка серија: „LA MUJER DE 
MI VIDA“ 17:00 17:45 5 12345 24,9

сеп-01 РТС 2 Европско првенство у одбојци-финале: 
ЈУГ–ИТА 17:59 19:16 1 7 24,6

јан-01 ПИНК Серија: Закон у Чикагу 20:00 20:45 5 12345 22,3
сеп-01 РТС 1 Латино-америчка серија: „TERRA NOSTRA“ 21:50 22:30 5 12345 21,6
јан-01 ПИНК Латино-америчка серија: „ESPERANCA“ 17:00 17:45 5 12345 20,5
јун-01 РТС 1 Фудбал: Ф. Острва–Југославија 18:55 20:54 1 3 19,5
јун-01 РТС 2 Фудбал: Русија–Југославија 16:54 18:52 1 6 19,1
јул-01 РТС 1 Домаћа серија: „Позориште у кући“ 20:08 21:13 1 7 20,0
дец-01 ПИНК Толк шоу: Свет плус 12:10 13:55 1 7 19,1
јан-01 ПИНК Магазин: Сити 20:45 20:55 5 12345 17,7
нов-01 ПИНК Серија: E.R. (EMERGENCY ROOM) 20:00 20:45 5 12345 16,8
дец-01 РТС 1 Латино-америчка серија: „REI DO GADO“ 21:30 22:30 5 12345 16,4

Нај ве ћу гле да ност то ком 2002. го ди не, на осно ву по да та ка о ве ли чи ни гле-
да ли шта до би је них по мо ћу пиплме та ра и те рен ског ис тра жи ва ња за сно-
ва ног на во ђе њу по себ них днев ни ка на од ре ђе ном узор ку ко ји је об у хва тао 
по пу ла ци ју до би од 10 до 70 го ди на (гра фи кон 3), оства ри ла је те ле ви зи ја 
Пинк са 26,7 % уде ла, сле де: РТС 1 (21,7 %), за тим збир но оста ле те ле ви зиј-
ске ста ни це, углав ном чла ни це АНЕМ-а (20,5 %), БК (9,6%), РТС 2 (8,0 %), 
РТС 3К (7,1 %), Ко ша ва (2,4 %), Б-92 (2,1 %), Сту дио Б (1,9 %).

 

 

 

 

РТС 1
21,7%

Студио Б
1,9%

РТС 2
8,0%

Кошава
2,4%

РТС 3
7,1%

ПИНК
26,7%

Б-92
2,1%

БК
9,6% Oстале ТВ станице

20.5%

Гра фи кон 3. Удео нај зна чај ни јих ТВ ста ни ца у укуп ној те ле ви зиј ској 
пу бли ци, 2002. го ди на
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То ком 2002. го ди не, ка да је реч о про гра му и са др жа ју и фор ми по је ди нач-
них еми си ја, би ли су до ми нант ни:

игра ни се ри ја ли и фил мо ви до ма ће про дук ци је (РТС),1. 
ин фор ма тив но-по ли тич ки про грам (РТС),2. 
игра ни се ри ја ли ла ти но а ме рич ке про дук ци је (ПИНК),3. 
пре но си спорт ских до га ђа ја (РТС),4. 
за бав но-му зич ке еми си је на род не му зи ке / фолк-шоу (ПИНК),5. 
игра ни фил мо ви и се ри ја ли аме рич ке про дук ци је (ПИНК),6. 
кви зо ви (ПИНК),7. 
за бав не еми си је и ток-шоу про грам (ПИНК).8. 

Гра фи ко ни са по да ци ма о уде лу нај зна чај ни јих те ле ви зи ја у укуп ном те ле-
ви зиј ском ауди то ри ју му за 2003. го ди ну (гра фи кон 4) и про сеч ном днев-
ном бро ју гле да ла ца (гра фи кон 5), по ка зу ју да је нај ве ћу гле да ност про-
гра ма има ла те ле ви зи ја Пинк са 21,9 %, за тим збир но оста ле те ле ви зиј ске 
ста ни це, углав ном чла ни це АНЕМ-а (24,5 %), РТС 1 (19,5 %), БК (10,4 %), 
РТС 3К (7,8 %), РТС 2 (7,4 %), Б 92 (3,4 %), Ко ша ва (1,6 %), Сту дио Б (1,5 %), 
По ли ти ка (1,3 %).

 

 

 РТС 1
19,5%

Студио Б
1,5%РТС 2

7,4%
Кошава

1,6%

РТС 3
7,8%

ПИНК
21,9%

Б-92
3,4%

БК
10,0%

Инфо 24
1,1% Остале ТВ станице

24.5%

Политика
1,3%

Гра фи кон 4. Удео гле да но сти нај зна чај ни јих ТВ ста ни ца, 2003. го ди на  

С об зи ром на са др жа ја и фор ме по је ди нач них еми си ја са спи ска нај гле-
да ни јих (та бе ла 3), то ком 2003. го ди не би ли су до ми нант ни сле де ћи про-
грам ски са др жа ји:
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игра ни се ри ја ли и фил мо ви до ма ће про дук ци је (РТС),1. 
ин фор ма тив но-по ли тич ки про грам и те мат ске еми си је (РТС), 2. 
му зич ко-за бав не еми си је на род не му зи ке / фолк-шоу (ПИНК, РТС),3. 
кви зо ви (РТС, БК, ПИНК),4. 
пре но си спорт ских до га ђа ја (РТС, Б92, ПИНК),5. 
игра ни фил мо ви и се ри ја ли аме рич ке про дук ци је (ПИНК),6. 
игра ни се ри ја ли ла ти но а ме рич ке про дук ци је (ПИНК),7. 
по ли тич ки ток-шоу про грам (ПИНК, РТС),8. 
за бав не еми си је, ток-шоу (ПИНК).9. 
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Кошава
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РТС 3
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РТС 1

Гра фи кон 5. Про сеч ни днев ни ауди то ри јум де сет нај зна чај ни јих 
ТВ стани ца то ком 2003. го ди не

Та бе ла 3. Нај гле да ни је еми си је 2003. го ди не
(Ср би ја без Ко со ва, по пу ла ци ја ста ра 4 и ви ше го ди на, узо рак: 2.773 ис пи та ни ка)

Назив емисије Канал Од До Датум AMR AMR 
%

SHR 
% RCH RCH 

%
1. Сахрана Зорана 
Ђинђића

10  тв 
станица 10:41 15:04 15. март 2.854.077 41.0% 88.7% 4.295.950 61.7%

2. Серија: „Бољи 
живот“ РТС 3 21:01 22:14 29. јануар 1.896.133 27.2% 50.4% 2.579.139 37.0%

3. Серија: „Зона 
Замфирова“ РТС 1 20:09 20:52 31. 

децембар 1.886.255 26,6% 51,0% 2.846.439 40,2%

4. Дневник 2 РТС РТС 1 19:30 20:01 11. јануар 1.824.787 26.2% 53.6% 2.453.101 35.2%
5. Серија: „Срећни 
људи“ РТС 3 21:14 22:02 24. 

фебруар 1.667.549 23.9% 44.5% 2.293.073 32.9%



183

М
ар

 ко
 М

. Ђ
ор

 ђе
 ви

ћ

6. Слободан 
Милошевић у посети 
ЈСО

РТС 1 20:59 21:47 30. март 1.612.664 23.1% 46.9% 2.479.058 35.6%

7. Серија: „Лисице“ РТС 1 20:02 20:57 13. април 1.564.666 22,5% 44,9% 2.577.387 37,0%
8. Новогодишњи Гранд 
„Народно весеље“ ПИНК 21:45 01:05 31. 

децембар 1.477.029 20,9% 42,0% 3.237.400 45,7%

9. Филм „А сад адио“ РТС 1 20:11 21:18 21. 
децембар 1.448.408 20,5% 41,5% 2.465.043 34,8%

10. Квиз: „Сам против 
свих“ РТС 1 20:00 20:42 7. фебруар 1.432.745 20,6% 41,7% 2.180.729 31,3%

11. Фудбал Њукастл–
Партизан РТС 2 20:44 23:35 27. август 1.422.090 20,1% 55,7% 2.478.218 35,0%

12. Квиз: „Желите ли да 
постанете Милионер“ БК 20:01 21:02 27. јануар 1.408.086 20,2% 39,2% 2.103.272 30,2%

13. Фудбал: ЕУРО 
2004 квалификације: 
СЦГ–Италија

РТС 1 20:40 22:47 10. 
септембар 1.405.272 19,9% 45,2% 2.855.140 40,3%

14. Одбојка: Европско 
првенство СЦГ–
Француска

РТС 2 19:57 22:12 13. 
септембар 1.395.718 19,7% 44,7% 2.572.596 36,3%

15. Филм „Титаник“ ПИНК 20:09 23:31 1. јануар 1.387.593 19,9% 39,8% 3.085.674 44,3%

То ком 2004. го ди не, нај ве ћу гле да ност про гра ма (гра фи кон 6), оства ри ле 
су збир но те ле ви зиј ске ста ни це, углав ном чла ни це АНЕМ-а (24,5 %), за ко-
ји ма сле де те ле ви зи ја Пинк са 22,0 % уде ла у укуп ном те ле ви зиј ском гле да-
ли шту, РТС 1 (20,1 %), БК (10,3 %), РТС 2 (8,2 %), Б 92 (5,3 %), РТС 3К (5,0 %), 
Сту дио Б (1,4 %), По ли ти ка (1,2 %), Ко ша ва (1,1 %), Но ви Сад (0,7 %).
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1,4%РТС 2

8,2%
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Гра фи кон 6. 
Удео нај зна чај ни јих ТВ ста ни ца у укуп ној гле да но сти, 2004. го ди на
(Ср би ја без Ко со ва, по пу ла ци ја ста ра 4 и ви ше го ди на, узо рак: 2.658 ис пи та ни ка)
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На осно ву са др жа ја и фор ме по је ди нач них еми си ја са спи ска нај гле да ни-
јих то ком 2004. го ди не (та бе ла 4), мо же мо ре ћи да су то ком те го ди не у 
про грам ском сми слу би ли до ми нант ни:

ди рект ни пре но си ме ђу на род них му зич ких так ми че ња (РТС),1. 
игра ни се ри ја ли и фил мо ви до ма ће про дук ци је (РТС, ПИНК),2. 
из вла че ње на гра да др жав не лу три је (РТС, ПИНК),3. 
ин фор ма тив но-по ли тич ки про грам и те мат ске еми си је (РТС),4. 
игра ни се ри ја ли до ма ће ко про дук ци је сни ма ни по мо де лу ла ти но-5. 
аме рич ких са пу ни ца (ПИНК),
му зич ко-за бав не еми си је на род не му зи ке / фолк-шоу (ПИНК, РТС)6. 
пре но си спорт ских до га ђа ја (РТС, ПИНК),7. 
игра ни се ри ја ли ла ти но а ме рич ке про дук ци је (ПИНК),8. 
игра ни фил мо ви аме рич ке про дук ци је / свет ски хи то ви и ко мер ци-9. 
јал ни фил мо ви (ПИНК),
за бав не еми си је (ПИНК),10. 
кви зо ви (БК, РТС, ПИНК),11. 
ри ја ли ти шоу (РТС),12. 
ин фор ма тив ни про грам при ват них те ле ви зи ја (ПИНК).13. 

Та бе ла 4. Нај гле да ни је еми си је 2004. го ди не 

Назив емисије Канал Од До Датум AMR AMR 
%

SHR 
% RCH RCH 

%

1. Песма евровизије РТС 1 21:00 00:15 15. мај 2.211.641 31,2% 69,2% 3.538.431 50,0%

2. Серија „Стижу 
долари“ РТС 1 20:07 21:05 14. март 2.106.930 29,8% 55,6% 2.932.323 41,4%

3. Филм: „Зона 
Замфирова“ РТС 1 21:02 22:42 14. 

фебруар 2.081.064 29,4% 57,8% 2.963.951 41,9%

4. Серија: „Зона 
Замфирова“ РТС 1 20:06 20:50 2. јануар 2.031.710 28,7% 55,6% 2.644.153 37,4%

5. Извлачење награда 
Гранд кафе РТС 1 21:05 21:32 14. март 1.996.582 28,2% 52,3% 2.528.057 35,7%

6. ТВ Дуел 
председничких 
кандидата

РТС 1, 
БК... 21:13 23:18 23. јун 1.737.857 24,5% 54,4% 3.237.090 45,7%

7. Дневник 2 РТС РТС 1 19:30 20:01 4. јануар 1.691.861 23,9% 48,3% 2.270.747 32,1%
8. Серија: „Између 
љубави и мржње“ ПИНК 17:15 18:09 12. 

фебруар 1.591.985 22,5% 53,7% 1.969.263 27,8%

9. Народно весељe 
– Новогодишњи 
програм

ПИНК 21:31 01:01 31. 
децембар 1.551.627 21,9% 43,8% 3.292.509 46,5%

10. фудбал Еуро 2004 
Финале: Италија–СЦГ РТС 2 20:52 23:06 8. јун 1.515.956 21,4% 51,0% 2.577.056 36,4%
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11. Песма Евровизије-
Полуфинале РТС 1 21:00 23:02 12. мај 1.456.328 20,6% 47,1% 2.792.306 39,5%

12.  Квалификације за 
СП 2006: Белгија–СЦГ ПИНК 20:05 22:10 17. 

новембар 1.434.803 20,3% 43,1% 2.549.200 36,0%

13. Серија: „Стазе 
љубави“ ПИНК 16:20 17:10 7. јануар 1.351.258 19,1% 43,4% 1.868.741 26,4%

14. Филм: „Титаник“ ПИНК 21:00 00:26 7. јануар 1.347.224 19,0% 43,3% 2.937.739 41,5%

15. Серија: „Руби“ ПИНК 20:01 21:54 30. 
децембар 1.338.692 18,9% 40,3% 2.075.713 29,3%

16. „Максовизија“ ПИНК 21:35 23:23 28. јануар 1.323.877 18,7% 42,6% 2.599.543 36,7%

На осно ву гра фи ко на о уде лу нај зна чај ни јих те ле ви зи ја у укуп ном гле да-
ли шту (гра фи кон 7), као и на осно ву по да та ка о про сеч ном бро ју гле да ла-
ца те ле ви зи је днев но (гра фи кон 8) 
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Гра фи кон 7. Удео нај зна чај ни јих ТВ ста ни ца у укуп ном
ТВ гле да ли шту (у %) – 2005. го ди на

и про сеч ној днев ној ду жи ни гле да ња нај зна чај ни јих те ле ви зи ја из ра же-
ној у ми ну ти ма (гра фи кон 9), мо же се за кљу чи ти да су нај ве ћу гле да ност 
то ком 2005. го ди не оства ри ле те ле ви зи ја Пинк (22,5 %), РТС 1 (22,4 %), БК 
(11,2 %), Б92 (6,8 %), РТС 2 (6,3 %), РТС 3 (3,5 %), Сту дио Б (1,2 %), Но ви Сад 
(0,8 %), По ли ти ка (0,7 %) и Ка нал Д (0,6 %).
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Гра фи кон 8. Про се чан број гле да ла ца днев но
нај зна чај ни јих ТВ ста ни ца у бро ју гле да ла ца – 2005. го ди на

 

 

 

 

 

 

 

31

43

51

68

111

118

0 20 40 60 80 100 120 140

РТС 3

РТС 2

Б-92

БК

РТС 1

ПИНК

минута

Гра фи кон 9. Про сеч на днев на ду жи на гле да ња
нај зна чај ни јих ТВ ста ни ца (у ми ну ти ма) – 2005. го ди на

Ана ли за спи ска нај гле да ни јих еми си ја то ком 2005. го ди не (та бе ла 5), по ка-
зу је да су то ком те го ди не би ли до ми нант ни сле де ћи про грам ски са др жа ји:

игра ни се ри ја ли и фил мо ви до ма ће про дук ци је (РТС, ПИНК),1. 
пре но си спорт ских до га ђа ја (РТС, ПИНК),2. 
му зич ко-за бав не еми си је на род не му зи ке / фолк-шоу (ПИНК, РТС),3. 
игра ни се ри ја ли ла ти но а ме рич ке про дук ци је (ПИНК),4. 
ин фор ма тив но-по ли тич ки про грам и те мат ске еми си је (РТС),5. 
игра ни фил мо ви аме рич ке про дук ци је (ПИНК),6. 
из вла че ње на гра да др жав не лу три је (РТС, ПИНК),7. 
ин фор ма тив ни про грам при ват них те ле ви зи ја (ПИНК),8. 
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ри ја ли ти шоу (РТС, ПИНК),9. 
 кви зо ви (БК, РТС, ПИНК),10. 
 спе ци ја ли зо ва не за бав не еми си је (ПИНК),11. 
 по ли тич ки ток-шоу про грам (ПИНК, РТС).12. 

Та бе ла 5. Нај гле да ни је еми си је – 2005. го ди на

Назив емисије Канал Од До Датум AMR 
% 

SHR 
% 

1. филм „Ивкова слава“ ПИНК 19:58 21:57 31. децембар 28,9% 55,1% 
2. фудбал, квалификације за СП 2006: 
СЦГ–БИХ 

ПИНК 20:23 22:33 12. октобар 28,2% 58,3% 

3. фудбал, квалификације за СП 2006: 
СЦГ–Шпанија 

ПИНК 20:44 22:57 30. март 27,5% 56,6% 

4. новогодишњи програм „Народно весеље“ ПИНК 21:57 00:53 31. децембар 23,7% 49,4% 
5. серија „Руби“ ПИНК 19:59 20:40 29. јануар 23,5% 44,9% 
6. серија „Стижу долари“ РТС 1 20:03 21:01 25. децембар 23,0% 43,8% 
7. фудбал Лига купа УЕФА: 
Стразбур–Ц. Звезда 

ПИНК 20:44 22:38 14. децембар 22,3% 44,3% 

8. Дневник 2 РТС 1 19:30 20:02 6. јануар 22,2% 43,4% 
9. фудбал, квалификације за ЕП (млади): 
СЦГ–Хрватска 

ПИНК 19:56 22:06 12. новембар 20,8% 46,5% 

10. серија „Пад у рај“ РТС 1 20:09 21:02 23. јануар 20,6% 38,1% 
11. фудбал, Лига купа УЕФА: Ц. Звезда–Рома РТС 1 20:28 22:49 1. децембар 20,0% 41,6% 
12. „Једноставан живот“ РТС 1 20:50 21:38 6. фебруар 19,6% 37,0% 
13. серија „Љубав, навика, паника“ ПИНК 20:01 20:31 6. фебруар 19,5% 36,9% 
14. серија „Бољи живот“ РТС 1 20:09 21:03 5. октобар 19,5% 43,0% 
15. серија „Пљачка трећег рајха“ РТС 1 20:07 20:43 2. јануар 19,4% 37,4% 

На осно ву на ве де них по да та ка о уде лу нај зна чај ни јих те ле ви зи ја у укуп-
ном ТВ гле да ли шту, спе ци фич но сти про грам ског са др жа ја и нај гле да ни-
јим те ле ви зиј ским еми си ја ма у Ср би ји од 2000. до 2005. го ди не, уз узи-
ма ње у об зир са др жа ја и фор ме по је ди нач них ме диј ских про гра ма, мо гу 
се из ву ћи сле де ћи за кључ ци о те ле ви зиј ској пу бли ци и мо гу ћем ути ца ју 
по је ди них те ле ви зи ја на об ли ко ва ње и усва ја ње до ми нант них кул тур них 
обра за ца ко је смо по ку ша ли да де фи ни ше мо у прет ход ним по гла вљи ма.

Ути цај те ле ви зи је Пинк на пу бли ку у Ср би ји у пе ри о ду 2000–2005. огле-
да се у по сре до ва њу усва ја ња сен за ци о на ли стич ко-естрад ног и ру рал-
но-спек та ку лар ног кул тур ног обра сца ко ји као до ми нант ни про из ла зе 
из про грам ског са др жа ја и по је ди нач них еми си ја ко је су то ком тог пе ри-
о да има ле ви со ку сто пу гле да но сти. Ви со ка гле да ност за бав них еми си ја и 
ток-шо уа, му зич ких фолк-шо уа, игра них ла ти но а ме рич ких се ри ја, ви со-
ко ко мер ци јал них фил мо ва, се ри ја ла аме рич ке про дук ци је и ли цен цних 
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кви зо ва ко ји се у фор мал ном по гле ду по ду да ра ју и са до ми на ци јом ур-
ба но-мон ди ја ли стич ког кул тур ног обра сца, мо гу се сма тра ти ре ал ним 
од ра зом ин те ре со ва ња пу бли ке и по ка за те љем ни воа ње них кул тур них 
по тре ба. Од су ство кри тич ке све сти и ме диј ске пи сме но сти, ни зак сте пен 
ин те лек ту ал ног и кул тур ног раз вит ка, у кон тек сту не по вољ них дру штве-
но-по ли тич ких при ли ка и из ра же ног со ци јал ног не за до вољ ства, не ки су 
од мо гу ћих раз ло га не мо гућ но сти ме диј ске пу бли ке у Ср би ји да се у овом 
пе ри о ду од у пре ути ца ју те ле ви зи ја. Ути цај овог ме ди ја се им пли цит но 
огле да у уво ђе њу ми шље ња у сте ре о тип не окви ре у ко ји ма се не сме та но 
вр ши усва ја ње од ре ђе них кул тур них обра за ца и по сред ством ме диј ских 
пред ста ва об ли ку је кул тур ни иден ти тет. 

О ме диј ском ути ца ју те ле ви зиј ских ка на ла у окви ру Ра дио-те ле ви зи је 
Ср би је (РТС 1, РТС 2) и те ле ви зи је БК на про цес об ли ко ва ња и усва ја ња 
кул тур них обра за ца у том пе ри о ду, мо же се го во ри ти на осно ву до ми на-
ци је ур ба но-ет нич ког кул тур ног мо де ла ко ји про ис ти че из про грам ског 
са др жа ја ових те ле ви зи ја и по кла па се са еми то ва њем и гле да но шћу игра-
них се ри ја ла и фил мо ва до ма ће про дук ци је, ин фор ма тив но-по ли тич ког 
про гра ма, те мат ских еми си ја и пре но са спорт ских до га ђа ја од на ци о нал не 
ва жно сти. У про грам ском са др жа ју ових те ле ви зи ја, ви дљи во је у фор мал-
ном по гле ду и при су ство ур ба но-мон ди ја ли стич ког кул тур ног обра сца 
ко ји про из ла зи из еми то ва ња ди рект них пре но са свет ских му зич ких так-
ми че ња, пре но са спорт ских до га ђа ја, ко мер ци јал них стра них фил мо ва, 
ли цен цних кви зо ва и ри ја ли ти шо уа. 

Ути цај те ле ви зи је Б92, и оста лих те ле ви зиј ских ста ни ца оку пље них у Асо-
ци ја ци ју не за ви сних ме ди ја, ко је та ко ђе у пе ри о ду од 2000–2005. оства ру ју 
раст гле да но сти, огле да се у по сре до ва њу у усва ја њу ур ба но-мон ди ја ли-
стич ког кул тур ног обра сца ко ји је у са гла сно сти са ме диј ском по ли ти ком 
ових те ле ви зи ја и про из ла зи из са др жа ја и фор ме по је ди нач них ме диј ских 
тек сто ва ко ји при па да ју ин фор ма тив но-по ли тич ком и филм ском про гра-
му, спе ци ја ли зо ва ним те мат ским еми си ја ма, по ли тич ким ток-шо у и ма, 
му зич ко-за бав ним и на уч но о бра зов ним еми си ја ма итд.

Гра фи ко ни са по да ци ма о уче шћу у гле да но сти нај зна чај ни јих те ле ви зи ја 
у укуп ном те ле ви зиј ском гле да ли шту, по ка зу ју да је по чев ши од 2001. го-
ди не про грам Ра дио-те ле ви зи је Ср би је (РТС 1, РТС 2) и БК оства рио тренд 
по ра ста гле да но сти у од но су на про грам те ле ви зи је ПИНК ко ји је за бе ле-
жио, пр во бит но ма њи, а ка сни је ве ћи пад у од но су на 2000. го ди ну ка да 
је имао зна чај ни ју пред ност у од но су на про грам ових те ле ви зи ја. То ком 
2004. и 2005. го ди не до шло је до при бли жног из јед на ча ва ња у уде лу гле да-
но сти про гра ма те ле ви зи је ПИНК и пр вог про гра ма РТС. 
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Ако бисмо ове по дат ке ко ји се ти чу гле да но сти те ле ви зиј ских про гра ма 
по ку ша ли да до ве де мо у ве зу са до ми на ци јом кул тур них обра за ца ко ји 
про ис ти чу из са др жа ја и фор ме њи ма по сре до ва них ме диј ских тек сто ва, 
мо гли би смо да ус твр ди мо да су те ле ви зиј ски гле да о ци у Ср би ји у нај ве-
ћој ме ри из ло же ни ме диј ским ути ца ји ма две ју нај гле да ни јих те ле ви зи ја 
у ко ји ма су до ми нант ни, с јед не стра не, сен за ци о на ли стич ко-естрад ни и 
ру рал но-спек та ку лар ни кул тур ни обра зац (ПИНК) и, с дру ге стра не, ур-
ба но-ет нич ки кул тур ни обра зац (пр ви про грам РТС), иако им је у фор-
мал ном по гле ду ур ба но-мон ди ја ли стич ки кул тур ни мо дел за јед нич ки 
име ни тељ и тач ка укр шта ја. Та ко ђе би се мо гло го во ри ти и о кру го ви ма 
ме диј ског ути ца ја и њи хо вом ме ђу соб ном про жи ма њу, бу ду ћи да је у том 
пе ри о ду мо гу ће из дво ји ти три ме диј ске це ли не са ста вље не од по је ди нач но 
нај гле да ни јих те ле ви зи ја ко је до ми на ци јом по је ди них кул тур них обра за-
ца у од но су на оста ле и по сре до ва њем у њи хо вом усва ја њу до при но се об-
ли ка њу те ле ви зиј ског гле да ли шта и усва ја њу од ре ђе них кул тур них па ра-
диг ми. (ви де ти ди ја грам 1). Пр ви круг ути ца ја (КМУ 1) об у хва та ме диј ску 
це ли ну ко ју чи не про грам те ле ви зи је Пинк и про грам ло кал них те ле ви зиј-
ских ста ни ца са нај ве ћим ауди то ри ју мом (Пал ма плус, Мост, Пал ма) са 
до ми на ци јом сен за ци о на ли стич ко-естрад ног и ру рал но-спек та ку лар ног 
кул тур ног обра сца у од но су на оста ле, дру ги круг ути ца ја (КМУ 2) об у-
хва та ме диј ску це ли ну ко ју чи не про грам Ра дио-те ле ви зи је Ср би је (РТС 1, 
РТС 2) и БК те ле ви зи је са до ми на ци јом ур ба но-ет нич ког кул тур ног об ра-
са ца, док тре ћи круг ути ца ја (КМУ 3) об у хва та ме диј ску це ли ну ко ју чи не 
про грам те ле ви зи је Б92, Сту ди ја Б, РТС 3К и про грам те ле ви зи ја чла ни ца 
АНЕМ-а и ње них при дру жни ца и ре е ми те ра са до ми на ци јом ур ба но-мон-
ди ја ли стич ког кул тур ног обра сца. 

Ди ја грам 1: Кру го ви ме диј ског ути ца ја (КМУ)

КМУ1
ПИНК

ПАЛМА ПЛУС
МОСТ

ПАЛМА

КМУ 2
Б 92

СТУДИО Б
РТС 3К
АНЕМ

КМУ 3
РТС 1
РТС 2

БК

КМУ1
Сензационалистичко– 

естрадни,
рурално– 

спектакуларни култ.
образац

КМУ 2
Урбано – етнички 

култ. образац

КМУ 3
Урбано – 

мондијалистички култ. 
образац
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Ком би но ва њем и ана ли зом ових по да та ка мо же се прет по ста ви ти да је пр-
ви круг ме диј ског ути ца ја (КМУ 1) и до ми на ци ја ње му свој стве них кул тур-
них обра за ца оства рио пред ност у од но су на дру ги круг ме диј ског ути ца ја 
(КМУ 2) до 2002. го ди не, да су се ови кру го ви то ком 2003. го ди не при бли-
жно из јед на чи ли, да би при мат у на ред ном пе ри о ду ко ји се на ста вио све 
до 2005. го ди не, оства рио дру ги круг ме диј ског ути ца ја (КМУ 2). То ком тог 
пе ри о да до ми на ци ја ур ба но-мон ди ја ли стич ког кул тур ног обра сца, ка рак-
те ри стич на за тре ћи круг ме диј ског ути ца ја (КМУ 3), оства ри ла је ма ње 
вред но сти у од но су на до ми на ци ју кул тур них обра за ца ко је об у хва та ју 
прет ход на два кру га ме диј ског ути ца ја (КМУ 1/КМУ 2), иако су те ле ви зиј-
ске ста ни це ко је ула зе у са став овог ме диј ског кру га у том пе ри о ду за бе ле-
жи ле тренд ра ста гле да но сти. 

О ме ђу соб ном про жи ма њу ових ме диј ских це ли на мо же се го во ри ти ка да 
је реч о по је ди ним кул тур ним обра сци ма ко ји се пре ла ма ју кроз раз ли-
чи те кру го ве ме диј ског ути ца ја, као у слу ча ју ур ба но-мон ди ја ли стич ког 
кул тур ног обра сца, ко ји се мо же по сма тра ти кроз укр штај са сен за ци о на-
ли стич ко-естрад ним и ру рал но-спек та ку лар ним кул тур ним обра сцем у 
окви ру пр вог кру га ме диј ског ути ца ја (КМУ 1), или кроз укр штај са ур ба-
но-ет нич ким кул тур ним обра сцем у окви ру дру гог кру га ме диј ског ути-
ца ја (КМУ 2). Ова чи ње ни ца мо же нас до две сти до за кључ ка да је пра ће ње 
сло же них ути ца ја ко је те ле ви зи ја, и ме ди ји уоп ште, оства ру ју на пу бли ку, 
до дат но усло жње но са мим чи ном ме ђу соб ног про жи ма ња по је ди них кул-
тур них обра за ца и њи хо вим пре ла ма њем кроз раз ли чи те ме ди је и са др жај 
и фор му по је ди них ме диј ских тек сто ва, при че му је прак тич но не мо гу ће 
утвр ди ти и пре по зна ти „све“ вр сте мо гу ћих кул тур них ути ца ја ко ји ма је 
сва ки по је ди нач ни члан ме дисјке пу бли ке био из ло жен и утвр ди ти у ко-
јој ме ри је усва ја ње по је ди них кул тур них обра за ца до при не ло уна пре ђе њу 
ње го вих жи вот них схва та ња, по ли тич ких уве ре ња, све сти о со ци јал ној и 
кла сној при пад но сти, ин ди ви ду ал ној кул ту ри или, пак, њи хо вом на за до-
ва њу. Мо гу ће је, ме ђу тим, пре по зна ти гло бал ни ути цај ме ди ја на пу бли ку, 
и на осно ву кван ти та тив них по да та ка о гле да но сти по је ди них те ле ви зи ја 
и те ле ви зиј ских еми си ја, из ву ћи оп шти је за кључ ке о ин те ре со ва њи ма пу-
бли ке, ње ним кул тур ним по тре ба ма, ни воу обра зо ва ња, жи вот ном сти лу, 
кла сној при пад но сти и кул тур ном иден ти те ту.    

Ис тра жи ва ње кул тур них обра за ца у Ср би ји и њи хо вог усва ја ња по сред-
ством ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња, као и пра ће ње ути ца ја ко ји ме ди ји 
оства ру ју на пу бли ку, до при но си по бољ ша њу кри тич ке ме диј ске пи сме но-
сти и ре ша ва њу ак ту ел них на уч них пи та ња и отва ра њу но вих, ука зу ју ћи 
на отва ра ње но вих ис тра жи вач ких мо гућ но сти, и упу ћу ју ћи на чи ње ни-
цу да ли ста кул тур них обра за ца не мо же би ти ко нач на. Она је под ло жна 
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стал ним про ме на ма и до пу на ма и не ис кљу чу је мо гућ ност об ли ко ва ња 
но вих кул тур них мо де ла ко ји се екс пан зи јом мас-ме ди ја и раз во јем дру-
штва не пре ста но умно жа ва ју. 
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CUL TU RAL PAT TERNS IN MASS ME DIA COM MU NI CA TI ONS 

IN SER BIA FROM 2000 – 2005

Sum mary

Th is work de als with the re se ar ching of cul tu ral pat terns re la ted to mass me dia 
com mu ni ca ti ons in Ser bia, da ted from 2000 to 2005. 

Aft  er off  e ring an in sight in to cur rently ava i la ble ac ces ses of me dia im pacts re-
se arch, we pro ceed with re se ar ching the aspects of ac cep tan ce of cer tain cul tu-
ral mo dels, as well as the re cep tion of me dia con tents, espe ci ally via te le vi sion 
and, to so me ex tent, via press, ra dio and In ter net. By analytic-synthe tic ac cess, 
as well as by analysis of spe ci fi c ca ses, the re is a ten dency of mo re com ple te and 
mo re pre ci se per cep tion of the men ti o ned phe no me non, and en lig hte ning of 
com plex re la ti on ships in the pro cess of sha ping cul tu ral pa ra digms via me dia. 

Th e ob ser va tion, de fi  ning and con fi r ma tion of a po ten tial list of cul tu ral pat-
terns, the analysis of con tent and form of cer tain me dia texts and han dling of 
im pacts of me dia on the audi en ce – are the pri mary aims of this re se arch; we 
start from the exi sting sci en ce ac know led ge ments, and then de ve lop the the o-
re ti cal ar gu men ta tion abo ut the exi sten ce of the fol lo wing cul tu ral pat terns: 
1) ur ban – et hi cal, 2) ur ban – mon di a li stic, 3) sen sa ti o nal – estra da, and 4) 
ru ral – spec ta cu lar.
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ори ги нал ни на уч ни рад

ОБРА ЗОВ НА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА: 

ДРАМСКE УМЕТ НО СТИ У ШКО ЛА МА1

Ве сна Ђу кић2 
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду

Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град

Абстракт: 
Циљ ра да је да про у чи од нос из ме ђу обра зов не и кул тур не по ли ти ке у 
Ср би ји ко ји се од но си на раз ли чи те при сту пе умет но сти на раз ли чи-
тим ни во и ма обра зо ва ња. Дру го пи та ње ко је се ис тра жу је у овоj сту ди-
ји је сте уло га драм ских умет но сти у обра зов ном си сте му и по сто је ћи и 
мо гу ћи об ли ци за сту пље но сти ове умет нич ке ди сци пли не у на став ним 
про гра ми ма шко ла у Ср би ји.

Кључ не ре чи: 
обра зов на по ли ти ка, кул тур на по ли ти ка, Ср би ја, уче ње, шко ла, обра-
зо ва ње, умет ност, драм ске умет но сти.

Ако је ор га ни зо ва но школ ско уче ње глав но сред ство ко је је ство ри ла кул-
ту ра за ути цај на мен тал ни раз вој де це (Ви гот ски, 1977), те је ве о ма ва жно 
ко ју вр сту зна ња де ци ну ди шко ла (Пе ши кан, 2001), ло гич но би би ло прет-
по ста ви ти да је кул ту ра шко лу ство ри ла и за ути цај на кул тур ни жи вот 
де це, због че га би обра зов на по ли ти ка исто вре ме но би ла и део кул тур не 
по ли ти ке. У том сми слу и ре зул та ти упо ред ног ис тра жи ва ња кул тур них 
по тре ба, на ви ка и уку са гра ђа на Ср би је и Ма ке до ни је спро ве де ног 2005. 
го ди не3 ука зу ју на сна жан ути цај фор мал ног обра зо ва ња на кул тур ну пар-
ти ци па ци ју, с јед не стра не, али и на ве о ма ни зак сте пен кул тур не пар ти-

1 Рад је на пи сан у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та „Обра зо ва ње, умет ност и ме ди ји у 
функ ци ји европ ских ин те гра ци ја: Ср би ја 2000–2010“ (МНТР -149004), Ин сти тут за по зо-
ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град. 

2 dju kic.ve sna@g mail.com
3 Ан ке ти ра ње на те ре ну је об у хва ти ло 1.364 ис пи та ни ка у Ср би ји и 896 у Ма ке до ни ји.
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ци па ци је, с дру ге. По ка за ло се да, иако су ин те ре со ва ња нај мла ђе ста ро сне 
гру пе (од 18 до 30 го ди на) ви шег обра зов ног ни воа нај бо га ти ја, са мо око 
10 % уче ни ка и сту де на та у Ср би ји од ла зи у по зо ри ште и по се ћу је га ле ри-
је и му зе је (Цве ти ча нин, 2007: 106). То не дво сми сле но го во ри да, и по ред 
фор мал ног обра зо ва ња ко је пру жа школ ски си стем ко је има сна жан ути-
цај на кул тур ну пар ти ци па ци ју, ре ла тив но ма ли број мла дих ви шег обра-
зов ног ни воа раз ви је кул тур не на ви ке. У овом ис тра жи ва њу се при том 
под кул тур ним на ви ка ма под ра зу ме ва ак ту ел ни аспект пар ти ци па ци је, тј. 
шта фак тич ки ра де, а не по тен ци јал ни аспект ко ји се ве зу је за кул тур не 
по тре бе и то шта по тен ци јал но во ле да ра де у сло бод но вре ме. Због та кве 
функ ци о нал не по ве за но сти до ко је до ла зи сто га што је обра зов ни си стем 
под јед на ко у функ ци ји обра зов не као и кул тур не по ли ти ке, по треб но је 
ис тра жи ти и про у чи ти њи хов ме ђу соб ни од нос, ка ко у по гле ду по сто је-
ћих при сту па умет но сти на раз ли чи тим ни во и ма обра зо ва ња, и ефе ка та 
тог при сту па, та ко и у по гле ду мо гућ но сти да љег раз во ја овог од но са ус по-
ста вља њем стра те шког парт нер ства раз ли чи тих ак те ра ко ји де лу ју у обла-
сти обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре. Дру го пи та ње ко је се ис тра жу је у овоj 
сту ди ји је сте уло га драм ских умет но сти у обра зов ном си сте му и по сто је ћи 
и мо гу ћи об ли ци за сту пље но сти ове умет нич ке ди сци пли не у на став ним 
про гра ми ма шко ла у Ср би ји. Ово пи та ње је ва жно због не рав но мер не за-
сту пље но сти умет нич ких ди сци пли на у си сте му фор мал ног основ ног и 
сред њег обра зо ва ња због ко је су ли ков на и му зич ка кул ту ра за сту пље не 
у на став ном про гра му као на став ни пред ме ти, док су драм ске умет но сти 
за сту пље на са мо не фор мал ним и ин фор мал ним си сте мом ван на став них 
ак тив но сти. 

Свет ски кон текст: савре ме не тен ден ци је у обла сти умет нич ког 
образова ња 

На Свет ској кон фе рен ци ји о умет нич ком обра зо ва њу „Об ли ко ва ње ства-
ра лач ких мо гућ но сти за 21. век“ (УНЕ СКО, Ли са бон 2006) до не те су смер-
ни це за умет нич ко обра зо ва ње ко је се као зва нич ни до ку мент Уне ска пре-
по ру чу ју вла да ма чла ни ца ма Ује ди ње них на ци ја.4

У овом до ку мен ту по пис умет нич ких под руч ја укљу чу је: из во ђач ке умет-
но сти (плес, дра му, му зи ку итд.), књи жев ност и пе сни штво, за на те, ди-
зајн, ди ги тал не умет но сти, при по ве да ње, ба шти ну, ви зу ел не умет но сти и 
филм, ме ди је и фо то гра фи ју.

4 Пре вод до ку мен та пре у зет са Ин тер нет ло ка ци је Цен тра за драм ски од гој, За греб.
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У Смер ни ца ма се ис ти чу че ти ри основ на ци ља умет нич ког обра зо ва ња. 
Пр ви циљ је за ла га ње за оп ште људ ско пра во на обра зо ва ње и пра во на 
кул ту ру на осно ву Оп ште де кла ра ци је о људ ским пра ви ма и Кон вен ци је 
о пра ви ма де те та УН. Дру ги циљ је раз вој ин ди ви ду ал них спо соб но сти, 
по што при вред ни раз вој дру штва тра жи кре а тив не, ино ва тив не, флек-
си бил не и при ла го дљи ве по је дин це ко ји мо гу да се при ла го де све бр жим 
про ме на ма у све ту ра да. Тре ћи циљ умет нич ког обра зо ва ња је по бољ ша ње 
ква ли те та обра зо ва ња са све шћу да умет нич ко обра зо ва ње на ви ше на-
чи на до при но си ква ли те ту обра зо ва ња: омо гу ћу је ак тив но уче ње, ис ти че 
оп ште људ ске вред но сти, под сти че об ли ко ва ње ло кал но при ла го ђе них на-
став них пла но ва и про гра ма ко ји су уче ни ци ма мно го за ни мљи ви ји, раз-
ви ја по што ва ње и са рад њу с ло кал ном за јед ни цом и кул ту ром и, ко нач но, 
раз ви ја струч но оспо со бље не и мо ти ви са не учи те ље. Че твр ти циљ је под-
сти ца ње кул тур не ра зно ли ко сти на осно ву Де кла ра ци је о кул тур ној ра зно-
ли ко сти и Кон вен ци је о за шти ти раз ли чи тих кул тур них из ра за (Уне ско).

У том сми слу, пе да го шки прав ци умет нич ког обра зо ва ња мо гу би ти за-
сно ва ни на три ди ме нзи је: про у ча ва ње умет нич ких де ла, не по сре дан су-
срет с умет нич ким де ли ма (кон цер ти, из ло жбе, књи ге, фил мо ви) и уче-
ство ва ње у умет нич ком ства ра њу.

Ди мен зи је умет нич ког обра зо ва ња, пре ма то ме, укљу чу ју сти ца ње зна ња 
на три раз ли чи та на чи на: у ин тер ак ци ји с умет нич ким објек том или из-
во ђе њем, са умет ни ком и са учи те љем, соп стве ном умет нич ком прак сом 
и ис тра жи ва њем и про у ча ва њем.

Ана ли за си ту а ци је: европ ске, ре ги о нал не и на ци о нал не ини ци ја ти ве 

На кон до но ше ња смер ни ца Уне ска, на европ ском и ре ги о нал ном ни воу 
по кре нут је ве ли ки број ини ци ја ти ва у обла сти умет нич ког обра зо ва ња. 
Не ке од њих од но се се на драм ске умет но сти ко је у фор мал ном си сте му 
обра зо ва ња че сто ни су за сту пље не као на став ни пред мет, за раз ли ку од 
ли ков них и му зич ких умет но сти ко је су у пра ви лу об у хва ће не на став ним 
пла ном и про гра мом. Та ко се у Ср би ји и зе мља ма у ре ги о ну, драм ска пе-
да го ги ја у нај ве ћој ме ри при ме њу је као прак ти чан ме тод ра да с де цом у 
пред школ ским уста но ва ма у за ви сно сти од струч не оспо со бље но сти и 
мо ти ва ци је вас пи та ча. У основ ним и сред њим шко ла ма по сто је пред ме-
ти ли ков на кул ту ра и му зич ка кул ту ра, док су драм ске умет но сти пре те-
жно за сту пље не као ван на став не ак тив но сти, у окви ру драм ских сек ци ја, 
по се том по зо ри шним пред ста ва ма и дру гим ван на став ним про гра ми ма у 
шко ли и ван шко ле.
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Да би се по ди гла свест о зна ча ју умет но сти, по себ но драм ских умет но сти 
у обра зо ва њу, ор га ни зу ју се на уч не и струч не кон фе рен ци је, по кре ћу про-
јек ти, из да ју пу бли ка ци је, ства ра ју но ви сту диј ски про гра ми и ре про гра-
ми ра ју по сто је ћи.

Ме ђу број ним ини ци ја ти ва ма мо гу се из дво ји ти кон фе рен ци је ор га ни-
зо ва не с ци љем да се ана ли зи ра по сто је ћа си ту а ци ја и раз ме не зна ња и 
ис ку ства у обла сти умет нич ке, а по себ но драм ске пе да го ги је (17. кон грес 
Обра зов на дра ма, Аустри ја, 2009, Умет нич ка пе да го ги ја у обра зов ном си-
сте му Швед ске и Ср би је, Бе о град 2009, Драм ски од гој, Мо стар, БиХ 2010). 
Зна чај ни су та ко ђе и про јек ти ко ји по др жа ва ју раз вој кре а тив но сти и 
обра зо ва ња у обла сти умет но сти и кул ту ре (Фин ска: парт нер ство ви ше 
шко ла, удру же ња умет ни ка и са ве за глу ма ца, мре жа са рад ње за обра зо-
ва ње о кул тур ној ба шти ни). Њи ма се при дру жу је и из да вач ка ак тив ност 
и штам па ње књи га и ча со пи са (Хр ват ска: Играм се, а учим – драм ски по-
ступ ци у раз ред ној на ста ви, Не рас пра вљај – играј, при руч ник фо рум ка-
за ли шта, Драм ски од гој, гла си ло Хр ват ског Цен тра за драм ски од гој и др.), 
што под сти че раз вој умет нич ке и драм ске пе да го ги је (Учи тељ ски фа кул-
тет у Бе о гра ду ор га ни зу је струч ну по се ту Швед ској, ус по ста вља се са рад-
ња Хр ват ског цен тра за драм ски од гој и Цен тра за драм ски од гој Бо сне и 
Хер це го ви не, ор га ни зу ју се ми на ри и дру ге ак тив но сти) итд. 

Овим ини ци ја ти ва ма ко је се раз ви ја ју уну тар и из ван фор мал ног си сте ма 
обра зо ва ња, Ср би ја се при дру жи ла ка да је на Бе о град ском ин тер на ци о-
нал ном те а тар ском фе сти ва лу (БИ ТЕФ) по кре нут по се бан драм ско-пе да-
го шки про грам „Би теф-по ли фо ни ја“, у окви ру ко јег је одр жан и окру гли 
сто Но ве уло ге по зо ри шта за но ве ге не ра ци је (Бе о град, 2009). По ред то га, у 
Бе о гра ду по сто ји ве ли ки број дру гих про је ка та јав ног и ци вил ног сек то-
ра у окви ру Деч јег кул тур ног цен тра, Цен тра за по зо ри шна ис тра жи ва ња, 
Кул тур ног цен тра Рекс и др.

С дру ге стра не, у фор мал ном обра зов ном си сте му у Ср би ји (пред школ-
ско, основ но, сред ње и ви со ко школ ско обра зо ва ње) драм ске умет но сти су 
не јед на ко за сту пље не. У основ ним шко ла ма драм ско ства ра ла штво ни-
је на став ни пред мет већ, у раз ли чи тим об ли ци ма, део ван на став них ак-
тив но сти. По ред драм ских сек ци ја и ор га ни зо ва них по се та по зо ри шним 
пред ста ва ма, у окви ру про гра ма „Шко ла про тив на си ља“ одр жа ва ју се фо-
рум те а три ко ји драм ске тех ни ке ко ри сте у пре вен ци ји на си ља и ре ша ва-
њу со ци јал них кон фли ка та. 

Ка да су у пи та њу сту диј ски про гра ми у окви ру фор мал ног си сте ма ви-
со ко школ ског обра зо ва ња, на Бал ка ну по сто ји са мо је дан фа кул тет ко ји 
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раз ви ја сту диј ски про грам драм ске пе да го ги је – Фа кул тет ху ма ни стич ких 
на у ка „Џе мал Би је дић“ у Мо ста ру. На од се ку драм ских умет но сти тог фа-
кул те та одр жа ва се сту диј драм ске пе да го ги је.5

За раз ли ку од Бо сне и Хер це го ви не, у Ср би ји, а ни у су сед ним зе мља ма у 
ре ги о ну, драм ска пе да го ги ја ни је за сту пље на ни као пред мет сту диј ског 
про гра ма, ни ти као са мо стал ни на став ни пред мет у скло пу дру гих сту диј-
ских про гра ма. По ред сред њих умет нич ких шко ла (ба лет ска, му зич ка и 
др.) и фа кул те та (драм ских, му зич ких и при ме ње них умет но сти), драм ско 
ства ра ла штво се про у ча ва на по је ди ним ви со ким шко ла ма. То су пр вен-
стве но пе да го шке шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча и учи те ља, али и фа кул-
те ти ко ји ну де спе ци ја ли стич ке сту ди је у обла сти драм ске умет но сти. 

Та ко на при мер, основ не ака дем ске сту ди је пе да го ги је Фи ло зоф ског фа-
кул те та Уни вер зи те та у Ни шу укљу чу ју из бор ни пред мет Раз вој го во ра 
и ства ра ла штва де це пред школ ског уз ра ста, а сту диј ски план и про грам 
ви со ких шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча де це пред-
школ ског уз ра ста (у Но вом Са ду, Кру шев цу и др.) укљу чу је Кул ту ру го-
во ра, Деч ја игра и ства ра ла штво, Во кал но ин стру мен тал на на ста ва, као 
основ не пред ме те, и ве ли ки број из бор них пред ме та ко ји се од но се на кул-
ту ру и умет ност, као што су: Сцен ска умет ност или драм ска ра ди о ни ца, 
Лут кар ство, Мул ти ме ди јал ни си сте ми, Ме диј ска кул ту ра, Ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, Ди дак тич ко-игров на сред ства и др. Ме-
то ди ка на ста ве драм ске умет но сти та ко ђе ни је за сту пље на као пред мет, 
док су ме то ди ке му зич ког, ли ков ног и фи зич ког вас пи та ња основ ни, тј. 
оба ве зни тип пред ме та.

С дру ге стра не, на Фа кул те ту драм ских умет но сти – је ди ној спе ци ја ли зо-
ва ној ви со ко школ ској уста но ви по све ће ној сту ди ја ма драм ских умет но-
сти – не по сто ји про грам драм ске пе да го ги је ко ји омо гу ћа ва сти ца ње зна-
ња за по тре бе на ста ве у основ ним и сред њим шко ла ма ко ја, по ред зна ња 
о драм ским умет но сти ма, под ра зу ме ва ју и зна ња из обла сти пе да го ги је, 
ди дак ти ке, ме то ди ке на ста ве итд. 

По ред ових ви со ко школ ских уста но ва, на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у 
Бе о гра ду су то ком школ ске 2004/05. го ди не ор га ни зо ва не спе ци ја ли стич-
ке сту ди је „Упо тре ба по зо ри шних тех ни ка као пси хо со ци јал на по др шка у 
ра ду са мар ги на ли зо ва ним гру па ма“, ко је су сту ден ти ма и ди пло ми ра ним 
струч ња ци ма у обла сти ху ма ни стич ких на у ка ну ди ле си сте ма тич ну еду-

5 Ви ше о овом кур су ви де ти на ин тер нет ло ка ци ји Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
на ве де ној у ли сти до ку ме на та иза ли те ра ту ре
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ка ци ју у при ме ни по зо ри шних тех ни ка у трет ма ну ко ри сни ка у си сте му 
со ци јал не за шти те. Овај курс је био на ме њен сту ден ти ма за вр шних го ди-
на и ди пло ми ра ним струч ним са рад ни ци ма у обла сти со ци јал не за шти-
те, со ци јал ним рад ни ци ма, пе да го зи ма, де фек то ло зи ма, со ци о ло зи ма и 
сту ден ти ма ака де ми ја умет но сти, с ци љем да се раз ви је флек си бил ни и 
кре а тив ни при ступ струч них рад ни ка у ра ду с мар ги на ли зо ва ним дру-
штве ним гру па ма у ре ша ва њу њи хо вих пис хо со ци јал них про бле ма и кон-
фли ка та у за јед ни ци.6

Та ко ви ди мо да су драм ске умет но сти нај ви ше раз ви је не као пе да го шко 
сред ство пре вен ци је кон фли ка та и ре ша ва ња пси хо-со ци јал них про бле-
ма по себ них дру штве них гру па, а не као сту диј ски про грам ко ји обра зу је 
учи те ље и на став ни ке за по тре бе на ста ве ко јом су об у хва ће ни сви уче ни-
ци основ них и сред њих шко ла.

Уче ње о умет но сти и за умет ност

Си стем фор мал ног, тј. екс пли цит ног умет нич ког обра зо ва ња у основ ним 
и сред њим шко ла ма по зна је три раз ли чи та об ли ка уче ња, и то: о умет но-
сти, по мо ћу умет но сти и за умет ност. У си сте му уче ња о умет но сти, она 
се про у ча ва у окви ру на став них пред ме та као што су је зик (срп ски и ма-
тер њи), му зич ка кул ту ра, ли ков на кул ту ра и дру ги (до ма ћин ство, ин фор-
ма ти ка); у си сте му уче ња по мо ћу умет но сти – она се ко ри сти као ме тод 
уче ња и на чин про ду бљи ва ња раз у ме ва ња раз ли чи тих пред ме та об у хва-
ће них на став ним про гра мом; у уче њу за умет ност ко ји је раз ви јен у основ-
ним и сред њим умет нич ким шко ла ма и фа кул те ти ма – уче ни ци и сту ден-
ти об у ча ва ју се за умет нич ко ства ра ла штво.

У овом де лу ра да би ће ана ли зи ран са др жај про гра ма и стан дар да у на-
ста ви срп ског је зи ка и кљи жев но сти, пред ме та ко ји се про у ча ва у свим 
основ ним и сред њим шко ла ма оп штег ти па. Циљ ове ана ли зе је да илу-
стру је раз ли чи те мо гућ но сти ко је овај пред мет пру жа и мо же да пру жи 
уче њу о умет но сти и уче њу по мо ћу умет ности. Има ју ћи у ви ду број шко-
ла и уче ни ка ко ји то ком шко ло ва ња уче овај пред мет, ње го ве мо гућ но сти 
уче ња о умет но сти и уче ња пре ко умет но сти су знат но ве ће не го мо гућ-
но сти дру гих пред ме та, због че га је и ода бран за ана ли зу. Исто вре ме но, 
због мул ти кул тур не струк ту ре дру штва, по сто ји и ве ли ки број пред ме та 
ко ји про у ча ва ју ма тер ње је зи ке на ци о нал них ма њи на и ет нич ких гру па, у 

6 Ви ше о овом кур су ви де ти на ин тер нет ло ка ци ји Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
на ве де ној у ли сти до ку ме на та иза ли те ра ту ре
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окви ру ко јих та ко ђе по сто је ве ли ке мо гућ но сти за при ме ну уче ња о умет-
но сти и уче ња по мо ћу умет ности.

Је зик (срп ски и ма тер њи) у на став ним пла но ви ма и про гра ми ма основ ног 
и сред њег обра зо ва ња у Ср би ји је за се бан пред мет ко ји по свом са др жа-
ју мо же при па да ти гру пи умет нич ких пред ме та ако се књи жев ност ра-
зу ме као под руч је умет нич ког ства ра ла штва. На тај на чин – схва ћен као 
умет ност – овај пред мет ин те гри ше раз ли чи те умет нич ке ди сци пли не и 
због то га зах те ва ин те гра тив ни и ин тер ди сци пли нар ни при ступ. Основ на 
прет по став ка за ова кав при ступ је сте да се је зик и књи жев ност раз у ме-
ју пре све га као сред ство кре а тив ног из ра жа ва ња и ко му ни ка ци је ме ђу 
љу ди ма, а не са мо као на сле ђе на те ко ви на из про шло сти ко ју је по треб но 
упо зна ти, по што ва ти и чу ва ти, али ко ја не ма прак тич ну упо треб ну вред-
ност у са вре ме ном жи во ту.

Ме ђу тим, у на став ном пла ну и про гра му за срп ски је зик и књи жев ност то 
умет нич ко под руч је тре ти ра се упра во као ба шти на; у пред ло гу про гра ма 
за осми раз ред основ не шко ле де фи ни сан је циљ на ста ве срп ског је зи ка: 
„да уче ни ци овла да ју основ ним за ко ни то сти ма срп ског књи жев ног је зи ка 
на ко јем ће се усме но и пи сме но пра вил но из ра жа ва ти, да упо зна ју, до жи-
ве и оспо со бе се да ту ма че ода бра на књи жев на де ла, по зо ри шна, филм ска 
и дру га умет нич ка оства ре ња из срп ске и свет ске ба шти не“. Про блем ова-
квог ту ма че ња књи жев но сти као ба шти не је што су са вре ме ни књи жев ни-
ци и драм ски пи сци чи ја су де ла за сту пље на у на став ном про гра му овог 
пред ме та (До бри ца Ћо сић, Ми ло рад Па вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Ду шан Ко-
ва че вић и др.) – са вре ме ни ци, те њи хо ва де ла ни су ство ре на у про шло-
сти, да кле, не при па да ју књи жев ној ба шти ни, већ са вре ме ном књи жев-
ном ства ра ла штву. Пре ма де фи ни ци ја ма7 две нај зна чај ни је ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ко је де лу ју у обла сти за шти те кул тур не ба шти не: Уне ска8 и 
ИКО МОС-а9, ба шти на је исто риј ска ка те го ри ја, те у обла сти књи ге и књи-

7 Де фи ни ци је пре у зе те из до ку мен та „De fi  ni ti ons of cul tu ral he ri ta ge – re fe ren ci es to do cu ments 
in hi story“; до ку мент пре у зет са ин тер нет ло ка ци је http://cif.ico mos.org/He ri ta ge%20de fi  ni ti-
ons.pdf

8 Ори ги нал ни текст де фи ни ци је Уне ска (UNE SCO) гла си: en ti re cor pus of ma te rial signs - eit-
her ar ti stic or symbo lic – han ded on by the past to each cul tu re and, the re fo re, to the who le of 
hu man kind. As a con sti tu ent part of the affi   r ma tion and en ric hment of cul tu ral iden ti ti es, as a 
le gacy be lon ging to all hu man kind, the cul tu ral he ri ta ge gi ves each par ti cu lar pla ce its re cog ni-
za ble fe a tu res and is the sto re ho u se of hu man ex pe ri en ce. Th e pre ser va tion and the pre sen ta tion 
of the cul tu ral he ri ta ge are the re fo re a cor ner-sto ne of any cul tu ral po licy (UNE SCO has de fi  ned 
‘cul tu ral he ri ta ge’ in its Draft  Me di um Term Plan 1990–1995, UNE SCO, 25 C/4, 1989, стр. 57). 

9 Ори ги нал ни текст де фи ни ци је ИКО МОС-а, Ка на да, гла си: com bi ned cre a ti ons and pro ducts 
of na tu re and of man, in the ir en ti rety, that ma ke up the en vi ron ment in which we li ve in spa ce and 
ti me. He ri ta ge is a re a lity, a pos ses sion of the com mu nity, and a rich in he ri tan ce that may be pas-
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жев но сти пред ста вља књи жев но на сле ђе, тј. књи жев на де ла ство ре на у 
про шло сти, а ов де се ра ди о са вре ме ном књи жев ном ства ра ла штву. Ни 
по зо ри шна, филм ска и дру га де ла не мо ра ју ну жно при па да ти ба шти ни, 
већ мо гу би ти и са вре ме на умет нич ка оства ре ња. На тај на чин уче ни ци 
не мо гу пра вил но да раз у ме ју по јам „ба шти не“ што пред ста вља је дан од 
за да та ка срп ског је зи ка де фи ни сан као: „раз ви ја ње по што ва ња пре ма кул-
тур ној ба шти ни и по тре бе да се она не гу је и уна пре ђу је“. У том сми слу, по-
сто ји од ре ђе на ве ро ват но ћа да се ов де по јам ба шти на раз у ме као на след но 
до бро, тј. као вред ност ко ја се на сле ђу је и пре но си с ге не ра ци је на ге не-
ра ци ју, али у том сми слу на сле ђе на вред ност и вред ност ко ја се на сле ђу је 
не ма ју исто вет но зна че ње, те се че шће ко ри сти из раз кул тур ни ка пи тал. 
То ука зу је на чи ње ни цу да се по јам ба шти на не упо тре бља ва у скла ду са 
сво јим основ ним зна че њем на сле ђе не вред но сти ство ре не у про шло сти. 

С дру ге стра не, је зик и књи жев ност као на став ни пред ме ти, по ред уче-
ња о умет но сти, мо гу да укљу че и раз ли чи те ме то де обра зо ва ња уз по-
моћ умет но сти. Ове ме то де ко ри сте ра зна под руч ја умет но сти као ме диј 
про у ча ва ња књи жев ног је зи ка и као на чин про ду бљи ва ња раз у ме ва ња тог 
пред ме та. При мер за то је упо тре ба драм ског из ра за за про у ча ва ње је зи ка 
ко ји на сто ји да кон тек сту а ли зу је те о ри ју прак тич ном при ме ном раз ли чи-
тих вр ста умет но сти. 

На тај на чин је зик као на став ни пред мет мо же до при не ти про у ча ва њу 
дру гих пред ме та, о че му го во ре и при руч ни ци за раз ред ну и пред мет-
ну на ста ву у основ ним шко ла ма ко је по след њих го ди на из да је Цен тар за 
драм ски од гој у Хр ват ској, у окви ру би бли о те ке драм ског од го ја. Они си-
сте ма тич но из ла жу при ме ну драм ских ме то да у на ста ви хр ват ског је зи ка 
у ви шим раз ре ди ма основ не шко ле (За ми сли, до жи ви, из ра зи, Играм се, а 
учим – драм ски по ступ ци у раз ред ној на ста ви и дру ги)10. Ме ђу тим, ова кви 
и слич ни при руч ни ци још ни су при ре ђе ни за штам пу у Ср би ји, иако је је-
дан од број них опе ра тив них ци ље ва на ста ве срп ског је зи ка за осми раз ред 
основ не шко ле „под сти ца ње уче ни ка на са мо стал но је зич ко, ли те рар но и 
сцен ско ства ра ла штво“. 

sed on, which in vi tes our re cog ni tion and our par ti ci pa tion” (ICO MOS Qu e bec As so ci a tion for the 
In ter pre ta tion of the Na ti o nal He ri ta ge, Com mit tee on Ter mi no logy, July 1980).

10 Ви ше о би бли о те ци драм ског од го ја ви де ти на Ин тер нет ло ка ци ји Цен тра за драм ски од гој, 
Хр ват ска, на ве де ној у ли сти до ку ме на та иза ли те ра ту ре.
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Мо гу ћа стра те шка ре ше ња

Те о ри ја кул тур них мо де ла (Не ма њић, 1974) пре по зна је шко лу као зна ча-
јан фак тор фор ми ра ња кул тур них по тре ба, на ви ка и ин те ре со ва ња по мо-
ћу ко јих чо век раз ви ја сво ју лич ност та ко да ак тив но де лу је, про из во ди, 
ства ра но ве ма те ри јал не и ду хов не вред но сти, ужи ва у по сто је ћим, ко-
му ни ци ра (Дра ги ће вић-Ше шић / Стој ко вић, 2003: 16). По што оне за ви се 
од обра зо ва ња, као и од дру гих кул тур них, со ци јал них и ма те ри јал них 
фак то ра, по треб но је да по сто ји функ ци о нал на по ве за ност обра зов не и 
кул тур не по ли ти ке. Ово по ве зи ва ње под ра зу ме ва ме ђу ре сор ну са рад њу 
ак те ра прак тич них јав них обра зов них и кул тур них по ли ти ка и ус по-
ста вља ње ду го роч ног стра те шког парт нер ства, не са мо да би се мла ди у 
умет нич ким шко ла ма и фа кул те ти ма шко ло ва ли да по ста ну умет ни ци (за 
умет ност), већ и да би се уче њем о умет но сти и по сред ством умет но сти ак-
тив но под ста кли на раз вој кре а тив но сти ко ја је нео п ход на за укљу чи ва ње 
у дру штве ни, еко ном ски и кул тур ни жи вот за јед ни це. 

Да ово ни је са мо циљ кул тур не, већ и обра зов не по ли ти ке, по ка зу је свр ха 
са вре ме ног про гра ма обра зо ва ња у Ср би ји ко ја, по ред раз ли чи тих об ли ка 
пи сме но сти нео п ход них за жи вот, укљу чу је и „умет нич ку и кул тур ну пи-
сме ност“,11 зна ња, ве шти не, ста во ве и вред но сти „ко је оспо со бља ва ју уче-
ни ка да успе шно за до во ља ва соп стве не по тре бе и ин те ре се, раз ви ја соп-
стве ну лич ност и по тен ци ја ле, по шту је дру ге осо бе и њи хов иден ти тет, 
по тре бе и ин те ре се, уз ак тив но и од го вор но уче шће у еко ном ском, дру-
штве ном и кул тур ном жи во ту и до при но си де мо крат ском, еко ном ском и 
кул тур ном раз во ју дру штва“.

Да би се та ко де фи ни са на свр ха обра зо ва ња мо гла оства ри ти, по треб но 
је да се у обра зо ва ње укљу че кул тур не ко ли ко и ци ви ли за циј ске вред но-
сти. Ако је кул ту ра ге не рич ка, а ци ви ли за ци ја оно што се мо же ге не ра ли-
зо ва ти и ако се кул ту ра раз ви ја вра ћа њем из во ри ма и вер но шћу сво јим 
осо бе ним прин ци пи ма, а ци ви ли за ци ја ску пља њем сво јих до стиг ну ћа 
(Мо рен, 1989), он да је тра ди ци о нал ни си стем обра зо ва ња у нај ве ћој ме ри 
до но сио ци ви ли за циј ске вред но сти ко је се мо гу ге не ра ли зо ва ти у сми слу 
сти ца ња зна ња ко је је уни вер зал но, а знат но ма ње кул тур не вред но сти 
ко је би, као ге не рич ке, ства ра ле но ве кул тур не вред но сти и до при но си-
ле да љем раз во ју кре а тив но сти ко ли ко и ди на ми зо ва њу и ра зно ли ко сти 

11 Ова свр ха де фи ни са на је у на став ном про гра му за осми раз ред основ ног вас пи та ња и обра-
зо ва ња као „Ква ли тет но обра зо ва ње и вас пи та ње, ко је омо гу ћа ва сти ца ње је зич ке, ма те ма-
тич ке, на уч не, умет нич ке, кул тур не, здрав стве не, еко ло шке и ин фор ма тич ке пи сме но сти, 
нео п ход не за жи вот у са вре ме ном и сло же ном дру штву“.
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кул тур ног жи во та. Ово пре све га, ве ли ким бро јем ди хо то ми ја на осно ву 
ко јих су би ле во ђе не прак тич не кул тур не и обра зов не по ли ти ке, а ме ђу 
њи ма, по ред на ве де не ди хо то ми је кул ту ра-ци ви ли за ци ја, би ле су и вред-
но сти ко је су се ме ђу соб но ис кљу чи ва ле иако је тре ба ло да бу ду ком пле-
мен тар не, као: тра ди ци о нал но–мо дер но, ло кал но–гло бал но, се ло–град, 
по себ но–оп ште и мно ге дру ге (Ђу кић Дој чи но вић: 1999). Свр ха та квог 
тра ди ци о нал ног обра зов ног си сте ма би ла је ши ре ње уни вер зал них про-
све ти тељ ских вред но сти до ступ но шћу обра зо ва ња, исто као што је свр-
ха тра ди ци о нал ног кул тур ног си сте ма би ла ши ре ње елит них вред но сти 
до ступ но шћу кул ту ре свим гра ђа ни ма на те ри то ри ји др жа ве. Због то га 
се ме то дом ана ло ги је мо же уочи ти слич ност из ме ђу мо де ла де ло ва ња у 
обра зо ва њу и де ло ва ња у кул ту ри. Ако је у обла сти кул ту ре био раз ви јен 
мо дел де ло ва ња у те о ри ји ме наџ мен та по знат као „кул тур ни ди фу зи о ни-
зам“ чи је су ка рак те ри сти ке би ле ре пре зен та тив ност и тра ди ци о нал ност, 
а кон цепт де ло ва ња – елит на кул ту ра, а кључ ни ак те ри – јав не уста но ве 
(Дра ги ће вић-Ше шић / Дра го је вић, 2005: 20), мо гли би смо за кљу чи ти да 
је у обла сти обра зо ва ња та ко ђе био раз ви јен мо дел ди фу зи о ни зма, ко ји је 
имао не са мо слич не ка рак те ри сти ке и кон цепт де ло ва ња не го и слич не 
ак те ре. Слич ност се огле да ла у то ме што су кључ ни ак те ри овог мо де ла 
би ле јав не уста но ве, у обла сти кул ту ре: по зо ри шта, му зе ји и дру ге, а у 
обла сти обра зо ва ња – шко ле. 

Ка да, ме ђу тим, дру штво же ли кре а тив не љу де и раз вој ин ди ви ду ал них 
спо соб но сти, као што дру штво же ли да нас, он да то под ра зу ме ва дру-
га чи ји мо дел де ло ва ња. Та кав мо дел де ло ва ња у кул ту ри са фо ку сом на 
кре а тив ном ак тив ном уче шћу у кул тур ном жи во ту, у те о ри ји ме наџ мен-
та у кул ту ри по знат као „кул тур ни функ ци о на ли зам“. Ње го ве ка рак-
те ри сти ке су ин вен тив ност, ди на мич ност, дис пер зив ност и пар ти ци-
па ци ја, а кон цепт де ло ва ња плу ра ли зам па ра лел них кул тур них мо де ла 
и ин тер сек тор ска са рад ња ко ја мо же би ти оства ре на са мо са радњом 
кључ них ак те ра у сва три сек то ра дру штва: јав ном, при ват ном и не вла-
ди ном (Дра ги ће вић-Ше шић / Дра го је вић, 2005: 20). Ако и на овај мо дел 
при ме ни мо ана ло ги ју из ме ђу обра зо ва ња и кул ту ре, мо же мо за кљу чи ти 
да са вре ме ни си стем обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и умет нич ко обра зо ва ње, 
под ра зу ме ва но ве на чи не де ло ва ња ко ји се мо гу оства ри ти при ме ном 
ин тер сек тор ске са рад ње. Та ква са рад ња под ра зу ме ва стра те ги ју парт-
нер ства, тј. ме ђу ре сор не, ме ђу вла ди не, ме ђу сек тор ске и ме ђу ми ни стар-
ске са рад ње свих за ин те ре со ва них ак те ра у обла сти обра зо ва ња, на у ке 
и кул ту ре.

Смер ни це о умет нич ком обра зо ва њу до не те на кон фе рен ци ји „Об ли ко-
ва ње ства ра лач ких мо гућ но сти за 21. век“ (UNE SCO, Ли са бон 2006. го ди-
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не)12 ко је тре ба да пред ста вља ју основ не прин ци пе и на че ла обра зов не и 
кул тур не по ли ти ке зе ма ља чла ни ца Ује ди ње них на ци ја, упра во пред ла жу 
стра те ги ју по ве зи ва ња, као јед ну од две основ не стра те ги је ко је омо гу ћа-
ва ју оства ре ње ци ље ва и при сту па умет нич ком обра зо ва њу. Пр ва стра-
те ги ја се од но си на раз вој људ ских ре сур са и ства ра ње усло ва за до дат но 
умет нич ко обра зо ва ње за умет ни ке и учи те ље – што је и основ ни не до ста-
так обра зов ног си сте ма у Ср би ји, а дру га на под сти ца ње парт нер ство кроз 
ства ра лач ку са рад њу др жав не упра ве на свим ни во и ма (град ски, оп штин-
ски, по кра јин ски и ре пу блич ки), умет нич ких и пе да го шких шко ла и уста-
но ва, дру штве них и не вла ди них ор га ни за ци ја и дру гих за ин те ре со ва них 
ак те ра – ко је та ко ђе ни је ус по ста вље но.

При том, Смер ни це раз ли ку ју два глав на при сту па умет нич ком обра зо-
ва њу ко ји се до пу њу ју. Пр ви при ступ под ра зу ме ва за се бан пред мет, Умет-
ност, ко ји ин те гри ше све умет нич ке ди сци пли не и зах те ва ин те гра тив ни 
и ин тер ди сци пли нар ни при ступ. Дру ги при ступ се од но си на обра зо ва ње 
кроз умет ност, тј. на ме тод обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји пре ко умет но-
сти укљу чу је кул тур не и умет нич ке ди мен зи је гра ди ва у про у ча ва ње свих 
пред ме та. Ова кав при ступ сти ца њу зна ња ко ри сти ра зна под руч ја умет-
но сти као ме диј про у ча ва ња свих пред ме та и као на чин про ду бљи ва ња 
раз у ме ва ња тих пред ме та. При мер за то је упо тре ба драм ског из ра за или 
му зи ке за про у ча ва ње је зи ка итд. Ова кав при ступ сти ца њу зна ња пре ко 
умет но сти на сто ји да кон тек сту а ли зу је те о ри ју кроз прак тич ну при ме ну 
раз ли чи тих вр ста умет но сти.

Да би био ефек ти ван, овај ин тер ди сци пли нар ни при ступ зах те ва про ме не 
у ме то да ма про у ча ва ња, као и у обра зо ва њу учи те ља. То се, пре све га, од-
но си на драм ску пе да го ги ју у учи тељ ским шко ла ма, тј. драм ску умет ност 
као пе да го шко сред ство, по што су – за раз ли ку од драм ске умет но сти, му-
зич ка и ли ков на умет ност под јед на ко за сту пље не и у обра зо ва њу учи те ља, 
и у обра зо ва њу де це.

У том сми слу је по треб но под сти ца ти ис тра жи ва ња о раз во ју драм ске пе-
да го ги је у све ту, на ро чи то у ре ги о ну Бал ка на, где већ Хр ват ска и Бо сна и 
Хер це го ви на има ју од ре ђе не ре зул та те. Ов де се ми сли на раз вој не ко ли ко 
по сто је ћих пра ва ца драм ске пе да го ги је ме ђу ко ји ма је, пре све га, гле да ње 
на драм ски ме диј као ме то ду уче ња би ло ко јег пред ме та. Овај ме тод раз-
ви јен у ан гло сак сон ској пе да го ги ји ко ји за сту па ју Bryan Way (1967), Do-

12 Ин те грал ни пре ве де ни текст до ку мен та ви де ти на на ве де ној Ин тер нет ло ка ци ји Цен тра за 
драм ски од гој, За греб.
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rothy He at co te и Bol ton, Ga vin (1984), ни је до вољ но по знат ни ти при ме њен 
у Ср би ји,13 за раз ли ку од мо де ла по зна тог као „по зо ри ште за дру штве ну 
про ме ну“ Аугу ста Бо а ла ко ји је вр ло по пу ла ран јер „фо рум те а тар“ ко ри-
сти као три би ну на ко јој се мо гу рас пра ви ти и ре ши ти дру штве ни про бле-
ми, на че му је за сно ван и ван на став ни про грам Шко ла без на си ља.

Ова и дру га про у ча ва ња мо гла би до при не ти да љем раз во ју драм ске пе-
да го ги је и ме то ди ке драм ског вас пи та ња и обра зо ва ња у Ср би ји, схва ће-
не као ин тер ди сци пли нар не на уч не и умет нич ке обла сти нео п ход не за 
оства ри ва ње на ста ве у основ ним и сред њим шко ла ма. 

По што је по треб но да се у раз вој ове на уч не и умет нич ке обла сти укљу че 
раз ли чи те на уч не и умет нич ке ди сци пли не, као што су пе да го ги ја, пси хо-
ло ги ја, со ци о ло ги ја, кул ту ро ло ги ја, дра ма тур ги ја, ре жи ја, глу ма и дру ге, 
по ве зи ва ње ака дем ске за јед ни це и струч не јав но сти (ис тра жи вач ке, умет-
нич ке, обра зов не, на уч не) у јав ном, при ват ном и не вла ди ном сек то ру у ве-
ли кој би ме ри до при не ло не са мо про у ча ва њу већ и ства ра њу те о риј ских 
и прак тич них мо де ла драм ске пе да го ги је ко ји би мо гли би ти при ме ње ни у 
обра зов ном си сте му у Ср би ји. 

То, пре све га, под ра зу ме ва по ве зи ва ње по сто је ћих за ин те ре со ва них ак те-
ра ко ји у ве ћој или ма њој ме ри де лу ју у јав ном, при ват ном и не вла ди ном 
сек то ру у Ср би ји. Они су до са да би ли гру пи са ни у ре со ри ма обра зо ва ња, 
на у ке и кул ту ре ко ји ни су раз ви ли ме ха ни зме и про це ду ре ме ђу ре сор не 
са рад ње. Ова стра те ги ја би та ко ђе под ста кла по ве зи ва ње број них ви со-
ко школ ских обра зов них уста но ва (учи тељ ски и дру ги фа кул те ти) ко је 
шко лу ју на став ни ке и струч не са рад ни ке за рад у основ ним и сред њим 
шко ла ма и струч них дру шта ва (Са вез учи те ља Ср би је, дру штва учи те ља, 
Са вез удру же ња драм ских умет ни ка и дру га удру же ња) са на уч но истра-
жи вач ким уста но ва ма ко ја спро во де ис тра жи ва ња у обла сти пе да го ги је, 
пси хо ло ги је, драм ских умет но сти, књи жев но сти и дру гих на уч них обла-
сти ре ле вант них за по ли ти ку умет нич ког обра зо ва ња (Ин сти тут за пси-
хо ло ги ју, Пе да го шки ин сти тут, Ин сти тут за књи жев ност, Ин сти тут за 
по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју Фа кул те та драм ских умет но сти у 
Бе о гра ду и дру ге). По ред ових по тен ци јал них ак те ра ко ји де лу ју у обла сти 
обра зо ва ња и на у ке, парт нер ство за стра те шко пла ни ра ње умет нич ког 
обра зо ва ња тре ба да укљу чи и број не за ин те ре со ва не ак те ре ко ји де лу ју у 
обла сти кул ту ре и умет но сти. То су фе сти вал ски од бо ри (БИ ТЕФ, Сте ри-

13 Ви ше о драм ском ме ди ју као ме то ду уче ња ви де ти на Ин тер нет ло ка ци ји http://www.fre e es-
says.cc/db/49/toi185.shtml
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ји но по зор је, ТИ БА, Зве зда ри ште и др., по себ но про грам Би теф по ли фо-
ни ја), јав не уста но ве, ме ђу ко ји ма по себ но по зо ри шта (по зо ри шта за де цу, 
лут кар ска по зо ри шта и др.) и кул тур ни цен три (Деч ји кул тур ни цен тар у 
Бе о гра ду, Кул тур ни цен тар у Кру шев цу ...), драм ске шко ле (ДА ДОВ, шко ла 
глу ме Ба те Ми ла ди но ви ћа ...), ста ле шка удру же ња (Са вез драм ских умет-
ни ка Ср би је ...), не вла ди не ор га ни за ци је (Цен тар за по зо ри шна ис тра жи-
ва ња АПс-арт, Гру па Мост ...), као и по је дин ци – јав не лич но сти ко је су да-
ле нај ве ћи до при нос раз во ју драм ске умет но сти за де цу и мла де (Љу би ца 
Ри стић Бе љан ски и др.) и све струч ња ке ко ји су сте кли спе ци ја ли стич ка 
зна ња у обла сти драм ске пе да го ги је.14

И ко нач но, стра те ги ја по ве зи ва ња под ра зу ме ва син хро ни зо ва но де ло ва ње 
раз ли чи тих ре сор них ор га на упра ве у Ср би ји ко ји де лу ју на раз ли чи тим 
ни во и ма (оп шти на, град, по кра ји на, ре пу бли ка), и то у окви ру раз ли чи тих 
др жав них ре со ра (обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре, мла дих итд.). То укљу чу је 
и ме ђу ми ни стар ску (из ме ђу раз ли чи тих ре сор них ми ни стар ста ва и ме ђу-
ми ни стар ских вла ди них те ла), и ме ђу вла ди ну са рад њу (из ме ђу ми ни стар-
ста ва и по кра јин ских, град ских и оп штин ских се кре та ри ја та и те ла ло-
кал не са мо у пра ве), ка ко би стра те ги ја са вре ме ног умет нич ког обра зо ва ња 
мо гла би ти до не та за укуп ну те ри то ри ју др жа ве и им пле мен ти ра на у свим 
гра до ви ма и оп шти на ма у Ср би ји. 
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EDU CA TION AND CUL TU RAL PO LICY:

DRA MA TIC ARTS IN SCHO OLS

Sum mary

Th e aim of this pa per is to in ve sti ga te the re la ti on ship bet we en edu ca tion and 
cul tu ral po licy in Ser bia, con cer ning diff  e rent ap pro ac hes to the arts on the dif-
fe rent edu ca tion le vels. Th e se cond is sue, in ve sti ga ted in this study, is the ro le of 
the dra ma tic arts in the edu ca tion system, as well as cur rent and pos si ble forms 
of re pre sen ta tion of this ar ti stic form in the scho ols in Ser bia.

Th e fi rst part of the pa per analyzes the glo bal con text of arts edu ca tion by me-
ans of con tent analysis of gu i de li nes for arts edu ca tion, adop ted on the World 
Con fe ren ce on Arts Edu ca tion „Bu il ding Cre a ti ve Ca pa ci ti es for the 21st Cen-
tury” (UNE SCO, Lis bon 2006), which as an offi    cial do cu ment of UNE SCO is 
re com men ded to the go vern ments of the UN mem ber co un tri es.

Furt her mo re, the pa per analyzes cur rent si tu a tion by lo o king at the Euro pean, 
re gi o nal and na ti o nal ini ti a ti ves, which are la un ched on the Euro pean and 
re gi o nal le vel, fol lo wing the adop tion of the UNE SCO gu i de li nes. Th e se gu i de-
li nes are pri ma rily con cer ned with dra ma tic arts, sin ce arts and mu sic are, as 
a ru le, in clu ded in the edu ca tion plan and pro gram, whe reby dra ma tic arts are 
not re pre sen ted by a se pa ra te su bject of study. Th is re fers to the who le co ur se-
work, as well as to the par ti cu lar pro grams of su bjects such as lan gu a ge and 
li te ra tu re, which are ena bling le ar ning abo ut arts and le ar ning thro ugh arts. 
As re gards to this, this part of the pa per analyzes the con tent of edu ca tion plan 
and pro gram of the pri mary and se con dary cycle of edu ca tion in Ser bia.

Th e con clu sion pro ble ma ti zes the is sue of the re la ti on ship of the edu ca tion and 
cul tu ral po licy, as well as pos si ble stra te gic so lu ti ons that are ena bling the re a li-
za tion of the con tem po rary system of arts edu ca tion. Th e fi rst stra tegy con cerns 
the de ve lop ment of hu man re so ur ces and cre a tion of con di ti ons for ad di ti o nal 
arts edu ca tion for ar tists and te ac hers, whi le the se cond stra tegy con cerns sti-
mu la tion of part ner ship thro ugh stra te gic co o pe ra tion bet we en the sta te ad-
mi ni stra tion de part ments, arts and edu ca tion scho ols and in sti tu ti ons, so cial 
and non-go vern ment or ga ni za tion, as well as ot her in te re sted sta ke hol ders. 
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ori gi nal ni na uč ni rad

UPO RED NA ANA LI ZA ME ĐU NA ROD NOG 

PO ZO RI ŠNOG FE STI VA LA U AVI NJO NU I 

BITE FA: ZA VI ŠE STRU KE CI LJE VE 

ILI PRO TIV NJIH

Vuk Vu ki će vić1

Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du
Fa kul tet dram skih umet no sti, Be o grad

Ap strakt: 
U ra du se ana li zi ra na ko ji na čin Fe sti val u Avi njo nu i Bi tef is pu nja va ju svo ju 
mi si ju, sla ve umet nost, do pri no se eko nom skom pro spe ri te tu, stva ra ju po zi tiv-
nu sli ku o gra du i ze mlji u ko ji ma se odr ža va ju, obez be đu ju i tro še sred stva iz 
bu dže ta i pri vla če pu bli ku, i u ko joj me ri po sti žu vi še stru ke ci lje ve za do vo lja-
va ju ći in te re se raz li či tih ak te ra, me đu ko ji ma su i umet ni ci, pu bli ka, lo kal no 
sta nov ni štvo, dr ža va i me đu na rod ne or ga ni za ci je. 

Ključ ne re či: 
fe sti val, me nadž ment, Avi njon, Bi tef, ci lje vi, re zul ta ti, pu bli ka, bu džet. 

1. Ci lje vi fe sti va la

Pre ma Long ma no vom reč ni ku en gle skog je zi ka i kul tu re, reč fe sti val ima dva 
zna če nja: 1) pro sla va, ko jom se obe le ža va se ća nje na re li gij ski do ga đaj, na pri-
mer ro đe nje Isu sa Hri sta; 2) niz mu zič kih ili scen skih na stu pa ko ji se pe ri o dič no 
odr ža va ju na istom me stu (Sum mers, 1992: 471). 

Fe sti va li su, da kle, okre nu ti sve tu, od no sno pu bli ci i, s dru ge stra ne, svoj smi sao 
du gu ju ono me što im pret ho di ili što ih na di la zi. 

1 vu ki ce vic7@gmail.com
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Da na šnji po zo ri šni fe sti va li, s jed ne stra ne, sla ve i pod sti ču umet nost i, s dru ge, 
oku plja ju pu bli ku, osta vlja ju ći po sle di ce na lo kal nu kul tu ru, dru štvo i eko no mi-
ju, na re gi o nal nu i me đu na rod nu sa rad nju. Zbog to ga je ru ko vo đe nje ova kvim 
do ga đa ji ma slo žen po sao ko ji pod ra zu me va po zna va nje raz li či tih obla sti, me đu 
ko ji ma su i umet nost, kul tu ra, mar ke ting, ad mi ni stra ci ja, fi  nan si je, eko no mi ja 
i tu ri zam. Da bi smo ilu stro va li raz li či te ci lje ve ko je fe sti va li mo gu de fi  ni sa ti, 
na ve šće mo ne ke od pri ro ri te ta kul tur nih po li ti ka raz li či tih ze ma lja ko je nji ho vi 
fe sti va li im ple men ti ra ju. 

U Fran cu skoj, na pri mer, je dan od glav nih ci lje va dr žav ne kul tur ne po li ti ke 
je ste da svi ob li ci kul tur nog iz ra ža va nja bu du do stup ni što ve ćem bro ju lju di 
(Del va in qu iè re, 2009), što je u skla du sa du go go di šnjom po li ti kom fe sti va la u 
Avi njo nu, o če mu će bi ti vi še re či u stu di ji slu ča ja.

U Ru si ji, pri o ri te ti su omo gu ća va nje ru skim gra đa ni ma da pri stu pe kul tur nim 
do bri ma, oču va nje slo bo de stva ra nja i pra va na uče stvo va nje u kul tur nom ži-
vo tu, uvo đe nje mo der nih me ha ni za ma ad mi ni stri ra nja i bu dže ti ra nja kul tu re, 
stva ra nje po zi tiv nog imi dža o Ru si ji u ino stran stvu (Fe do ro va, 2009).

Ci lje vi u Ve li koj Bri ta ni ji: pod sti caj ši re nju uži va nja u kul tu ri, po dr ška ta len ti-
ma i vr hun skim umet ni ci ma; is ko ri šća va nje eko nom skog po ten ci ja la kul tu re 
(Fis her, 2009). 

Oči gled no je da fe sti va li mo gu da de fi  ni šu raz li či te ci lje ve, ko ji su u in te re su raz-
li či tih ak te ra, me đu ko ji ma su i umet ni ci, pu bli ka, lo kal no sta nov ni štvo, dr žav-
ne vla sti i nad na ci o nal ne or ga ni za ci je. Ta ko, na pri mer, Evrop ska uni ja fi  nan-
sij ski po dr ža va fe sti va le ko ji ostva ru ju ci lje ve iz pro gra ma Kul tu ra 2007–2013. 
(Edu ca tion, Audi o vi sual, and Cul tu re Exe cu ti ve Agency 2007).

Fe sti va li ne mi nov no osta vlja ju tra ga na lo kal ni i me đu na rod ni umet nič ki, kul-
tur ni, dru štve ni i eko nom ski ži vot i uti ču na imidž me sta u ko me se odr ža va ju. 
Nji ho va pu bli ka mo že bi ti sa sta vlje na iz raz li či tih dru štve nih slo je va, a pred sta-
ve su sla bo ili do bro po se će ne. Fi nan sij ski re zul ta ti fe sti va la mo gu bi ti po zi tiv ni 
ili ne ga tiv ni za lo kal nu sre di nu. Dru gim re či ma, fe sti va li ne mi nov no osta vlja ju 
broj ne i ra zno vr sne po sle di ce.

Po treb no je da kre a to ri i or ga ni za to ri fe sti va la pred vi de sve mo gu će po sle di ce, 
ka ko bi de fi  ni sa li uspe šne stra te gi je. Za ne ma ri va nje ili ne bla go vre me no pre po-
zna va nje im pli ka ci ja do vo di do pro pu sta. Na su prot to me, pre po zna va nje uti ca ja 
ko je fe sti val mo že ima ti omo gu ća va uspe šno de fi  ni sa nje stra te gi ja, pri o ri te ta u 
ra du i od go va ra ju ćih vi še stru kih ci lje va, či je će is pu nja va nje osi gu ra ti pra vil no 
ko ri šće nje po ten ci ja la fe sti va la.
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Ova kvo sta no vi šte na i la zi na kri ti ke pre ma ko ji ma se vi še stru ki ci lje vi fe sti va-
la naj če šće ostva ru ju na šte tu umet nič kog kva li te ta. Me đu tim, ci lje vi fe sti va la 
ne is klju ču ju jed ni dru ge. Na pro tiv, is pu nje nje jed nog ci lja pod sti če i olak ša va 
po sti za nje dru gih. Ta ko, na pri mer, broj ni ja pu bli ka do no si ve će pri ho de od 
ula zni ca, ali i lak še pro na la že nje spon zo ra, ko ji su za in te re so va ni da broj lju di 
ko ji ma će se pred sta vi ti bu de što ve ći. Do dat ni pri ho di omo gu ća va ju po sti za nje 
dru gih ci lje va, me đu ko ji ma je i po bolj ša nje pro gra ma.

Po pu lar nost fe sti va la ne mo ra nu žno da uslo vlja va nje go vu ma nju kul tur-
no-umet nič ku vred nost – sve do ci smo po sto ja nja mno gih fe sti va la ko ji 
ima ju vi so ko u met nič ke stan dar de, a isto vre me no pri vla če ve li ki broj po-
se ti la ca (Pe tro vić, 2007: 71).

Umet nič ka ini ci ja ti va i raz voj pu bli ke me đu sob no se pod sti ču... Me đu-
sob na za vi snost umet nič kih aspi ra ci ja, dru štve nih vred no sti i eko nom-
skih pred no sti mo gu bi ti sa gle da ni kao Ber mud ski tro u gao u ko me di-
rek tor fe sti va la ne sta je, ili u bo ljem slu ča ju, kao vi še stru ki po ten ci jal ko ji 
omo gu ća va naj bo lji plod sa mo u slu ča ju naj u spe šni je si ner gi je (Kla ić, 
2002). 

2. Fe sti val u Avi njo nu 

Mi si ja i or ga ni za ci ja fe sti va la

Mi si ja Fe sti va la je da pred sta vi fran cu sko i ino stra no sa vre me no stva ra la štvo u 
do me nu po zo ri šta i igre i ši re, u scen skim umet no sti ma, nu de ći sva ke go di ne 
če tr de se tak pred sta va ve o ma broj noj pu bli ci. Pred sta ve se odr ža va ju na dva de-
se tak ne kon ven ci o nal nih me sta u Avi njo nu i oko li ni.

Tim fe sti va la, dva de se to ro stal no za po sle nih, po sta je sve broj ni ji da bi to kom 
fe sti va la ra di lo šest sto ti na lju di, od ko jih je po lo vi na za po sle na na ogra ni čen 
vre men ski pe riod.

Fe sti val u Avi njo nu za jed nu ili dve pred sta ve go di šnje pre u zi ma ulo gu oda-
bra nog pro du cen ta. To zna či da sa mo stal no or ga ni zu je stva ra nje pred sta ve u 
fi  nan sij skom i teh nič kom po gle du, da je po slo da vac umet ni ci ma i teh ni ča ri ma, 
da or ga ni zu je stva ra nje de ko ra u ate lje i ma u Avi njo nu i da osi gu ra va di stri bu ci-
ju pred sta ve u Fran cu skoj i u ino stran stvu na kon za vr šet ka Fe sti va la.

Po red fe sti va la „In“, raz vio se i spon ta ni ji po zo ri šni pro gram ko ji je osmi slio i 
ute me ljio An dre Be ne to 1963. go di ne. Pr vi zna čaj ni ji uspeh ovog fe sti va la do go-
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dio se 1968. go di ne i po tom je na sta vio svo ju eks pan zi ju, za u zi ma ju ći oko sto ti-
nu raz li či tih pro sto ra, kat ka da ge ni jal no pre tvo re nih u po zo ri šni pro stor.

Al ter na tiv ni fe sti val „Off “po stao je neo spo ri va re al nost u na ci o nal nom kul-
tur nom pej za žu. To je je dan od naj ve ćih fe sti va la ne za vi snih dru ži na na sve tu 
po bo gat stvu i raz li či to sti kul tur ne po nu de (Fe sti val u Avi njo nu, Fe sti val „Off “ 
2008). 

Pu bli ka

Po se ta pu bli ke fe sti va la In bi la je od lič na 2007. go di ne, i na sa mim pred sta va-
ma, i to kom po le mi ka i su sre ta. Po nu đe no je 107.000 me sta, a bi lo je vi še od 
100.000 ula za, da kle oko 93% – što je no vi re kord za Fe sti val. Raz li či ti do ga đa ji 
na ko ji ma je bio slo bo dan ulaz bi li su broj ni: iz lo žbe, či ta nja, pre da va nja, fi l mo-
vi, po zo ri šte ide ja. Od ziv pu bli ke na ova kav vid pro gra ma bio je ve o ma do bar, 
sa vi še od 40.000 ula za. Iz re gi o na Avi njo na bi lo je 35% po se ti la ca, ukup no iz 
Fran cu ske 90%, i iz ino stran stva 10%. Fe sti val „Off “je oku pio vi še od se dam 
sto ti na po zo ri šnih dru ži na, ko je su uče stvo va le u de vet sto pred sta va i do ga đa-
ja. Pu bli ka je ku pi la oko 700.000 ula zni ca za te pro gra me, što zna či da je sva ka 
dru ži na u pro se ku pro da la 1.000 ula zni ca to kom tra ja nja Fe sti va la (Fe sti val u 
Avi njo nu 2008). 

Ra ni je is tra ži va nje pu bli ke Fe sti va la po ka za lo je da je vi še od 80% gle da la ca pra-
ti lo je dan od pret hod nih fe sti va la, a 20% gle da la ca pra ti lo je vi še od de set. Me đu 
po se ti o ci ma ima oko 10% stra na ca, od ko jih tri če tvr ti ne do la zi sa fran cu skog 
go vor nog pod ruč ja, tj. iz Švaj car ske i Bel gi je. 

Me đu pu bli kom fe sti va la broj ni je su že ne (59%) od mu ška ra ca (41%). Pro seč na 
sta rost po se ti la ca je 45 go di na. Pri pad ni ci ove sta ro sne gru pe naj če šće ima ju 
ka rak te ri sti ke po se ti la ca fe sti va la: vi so ke pri ho de, vi so ko obra zo va nje, du ga čak 
go di šnji od mor i raz vi je nu kul tu ru pu to va nja. 

Oko 50% pu bli ke Avi njo na oba vlja vi so ko in te lek tu al ne po slo ve. Me đu nji ma su 
naj broj ni ji pro fe so ri, pro fe si o nal ci u obla sti me di ja i scen skih umet no sti i me na-
dže ri. Po se ti o ci ko ji do la ze iz dru gih re gi ja i ze ma lja ima ju još ve ća pri ma nja i 
još vi ši so ci jal ni sta tus od lo kal nih po se ti la ca (Pe dler / Et his, 1999).

Bu džet i eko nom ska ko rist

Oko 61% bu dže ta fe sti va la fi  nan si ra se iz jav nih sub ven ci ja, 19% od pro da je ka-
ra ta, a osta tak obez be đu ju spon zo ri, što je oko de set mi li o na evra. 
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Pri ho di 10.261.805 €
Sub ven ci je 61%

Dr ža va

33%

Grad

15%

Oblast

6%

Re gi ja

5%

Evrop ska 
uni ja

2%
Sa mo stal ni pri ho di i spon zor stva 39%

Ula zni ce

19%

Spon zo ri, do na to ri i 
distribu ci ja pred sta va

19%

Osta lo

1%

Iz vor: 62. Fe sti val u Avi njo nu, 2008, bro šu re za no vi na re, stra na 116.

Jed na tre ći na bu dže ta na me nje na je za umet nič ki pro gram, tre ći na za odr ža va-
nje i pri pre mu me sta na ko ji ma se iz vo de pro gra mi, a tre ći na za funk ci o ni sa nje 
i ko mu ni ka ci ju.

Ras ho di 10.261.805 €

Umet nič ki pro gram

33%

Me sta na ko ji ma se iz vo de 
pred sta ve

33%

Funk ci o ni sa nje i 
komu ni ka ci ja

33%

Iz vor: Fe sti val u Avi njo nu, 2008, ofi  ci jel ni sajt, 3. 7. 2008.

Pro ce nje no je da je di rekt na ko rist lo kal ne sre di ne od fe sti va la In bi la oko 23 mi-
li o na evra 2007. go di ne, a ostva re na je od tu ri stič kih, ugo sti telj skih i tran sport-
nih uslu ga i od tr go vi ne. Po red di rekt ne ko ri sti, po sto ji i in di rekt na, po ve za na 
sa Fe sti va lom Off  (pro da to 700.000 ula zni ca), kao i sa pra te ćim pro gra mi ma i 
ma ni fe sta ci ja ma. 

Op šti na Avi njon pro ce nju je da su pro seč ni dnev ni tro ško vi po se ti la ca 110 
evra, ne ra ču na ju ći ula zni ce. Is tra ži va nje iz 2001. po ka za lo je da je od 22,1 
mi li o na evra di rekt nih i in di rekt nih pri ho da od fe sti va la, 18 mi li o na bi la 
di rekt na ko rist lo kal ne za jed ni ce (Mer ci er, Bo uc hard, 2004: 33).

Vi še stru ki ci lje vi fe sti va la u Avi njo nu

Fe sti val u Avi njo nu je dan je od naj zna čaj ni jih me đu na rod nih fe sti va la u obla-
sti scen skih umet no sti. Obe le ža va ju ga vi sok kva li tet umet nič kog pro gra ma, 
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broj na i oda na pu bli ka. Na ovom me stu, na ve šće mo naj va žni je re zul ta te ko je 
po sti že. 

Avi njon ima sna žan uti caj na raz voj umet no sti, ne sa mo u Fran cu skoj, već i u 
ino stran stvu. Iz ne drio je po pu lar ni fe sti val Off , je dan od naj po se će ni jih po zo-
ri šnih do ga đa ja uop šte, a sva ke go di ne je pro du cent pred sta va ko je se i po za vr-
šet ku fe sti va la uspe šno di stri bu i ra ju ši rom Evro pe. Vi de li smo da zna ča jan deo 
nje go ve pu bli ke je su pro fe si o nal ci u obla sti scen skih umet no sti, ko ji avi njon ski 
duh oži vlju ju u svo jim pro fe si o nal nim ak tiv no sti ma na kon fe sti va la.

Fe sti val ima broj nu pu bli ku, či me osi gu ra va vi so ke pri ho de lo kal noj za jed ni ci 
od tu ri stič kih, ugo sti telj skih i tran sport nih uslu ga i tr go vi ne, do vo de ći do ra sta 
za po sle no sti. 

Fe sti val, osim to ga, do pri no si pre po zna tlji vo sti i imi džu Avi njo na, kao kul tur ne 
i tu ri stič ke de sti na ci je, i to ne sa mo me đu fe sti val skom pu bli kom. Na i me, za-
hva lju ju ći zna ča ju fe sti va la, Avi njon je ve o ma za stu pljen u mno gim me di ji ma, 
o če mu sve do či is tra ži va nje iz 1996, ko je je po ka za lo da je vred nost me dij skog 
pro sto ra ko ji je fe sti val za u zeo 19 mi li o na evra (Mer ci er, Bo uc hard, 2004: 21). 

Po se ti o ci fe sti va la ko ri ste bo ra vak u Avi njo nu da se upo zna ju sa kul tur nom za-
o stav šti nom gra da i či ta ve obla sti, što do dat no do pri no si raz vo ju kul tur nog tu-
ri zma.

De lat nost fe sti va la je u skla du sa ci lje vi ma fran cu ske kul tur ne po li ti ke (de mo-
kra ti za ci ja i de cen tra li za ci ja) i evrop ske kul tur ne po li ti ke, jer pod sti če mo bil-
nost lju di an ga žo va nih u kul tu ri i do pri no si in ter kul tur nom di ja lo gu.

3. Bi tef

Isto ri ja i mi si ja Bi te fa

Od svog osni va nja 1967. go di ne, Bi tef (Be o grad ski in ter na ci o nal ni te a-
tar ski fe sti val) ne pre kid no je pra tio i po dr ža vao naj no vi je po zo ri šne ten-
den ci je. Ras tu ći i raz vi ja ju ći se, po sta jao je je dan od naj ve ćih i naj va žni jih 
evrop skih fe sti va la. Već vi še od če ti ri de ce ni je svog po sto ja nja Bi tef pre-
va zi la zi sve po li tič ke i kul tur ne ba ri je re i uspe šno ide u ko rak sa bur nom 
evo lu ci jom po zo ri šne umet no sti. Zbog to ga isto ri ju Bi te fa mo že mo na-
zva ti isto ri jom sa vre me nog te a tra.

Bi tef je je dan od ret kih fe sti va la ko ji ob u hva ta i eks pe ri men tal ne i tra di ci-
o nal ne for me. Re vo lu ci o nar nih še zde se tih i se dam de se tih go di na, gle da-
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o ci su ima li pri li ku da vi de ne ke od naj hra bri jih scen skih eks pe ri me na ta 
ko ji su vo di li ka ra za ra nju dram ske for me, ali ta ko đe i zna čaj na kla sič-
na ostva re nja, kao i pred sta ve tra di ci o nal nog ori jen tal nog te a tra. To kom 
osam de se tih i de ve de se tih, Bi tef je pred sta vio naj vi še do me te post mo der-
nog te a tra i ple sa. Čak i u vre me po li tič ko-eko nom ske kri ze i em bar ga, 
Bi tef je uspe vao da pro mo vi še naj vi še kul tur ne vred no sti i do ve de u Be o-
grad ne ka od naj ve ćih ime na svet ske iz vo đač ke sce ne. U pr voj de ce ni ji XX 
ve ka Bi tef pri ka zu je no va i ino va tiv na do stig nu ća svet skog ’mejnstri ma’, 
pred sta ve post dram skog i ne ver bal nog scen skog iz ra za, kao i one re a li zo-
va ne uz po moć no vih teh no lo gi ja, otvo riv ši ta ko vra ta vir tu el noj stvar no-
sti ’saj ber’ te a tra (Bi tef 2009).

Pre ma Sta tu tu Bi te fa iz 1980, nje go va mi si ja je da pri ka zu je no ve po zo ri šne ten-
den ci je i da do pri no si raz vo ju po zo ri šne umet no sti kod nas i u sve tu u du hu 
hu ma ni stič kih te žnji sa vre me ne umet no sti, kao i da do pri ne se zbli ža va nju na-
ci o nal nih kul tu ra. 

Pu bli ka

Bi tef ne spro vo di is tra ži va nja o cilj noj gru pi, ni ti je de fi  ni sa na po li ti ka pre ma 
pu bli ci, ne po sto je ni sta ti stič ki po da ci o sa sta vu pu bli ke, ali se pro ce nju je da, u 
pro se ku, ima iz me đu 14.000 i 16.000 po se ta sva ke go di ne.

Ka da ana li zi ra mo broj i struk tu ru po se ti la ca, vi di mo da su fe sti val ske sa-
le i pro sto ri u ko ji ma se igra ju pred sta ve sko ro re dov no po lu pra zne do 
sa mog po čet ka, a on da se od jed nom na pu ne pu bli kom bez ka ra ta ko ja 
uvek str plji vo če ka na ula zu zna ju ći da će je u po sled njem tre nut ku or-
ga ni za to ri pu sti ti unu tra... ka ko prak sa po ka zu je, oko 50 od sto pu bli ke 
ku pi ula zni cu na bla gaj ni, a 50 od sto su pro to ko lar ne kar te za fi  nan si je re 
i pri ja te lje fe sti va la, akre di ta ci je no vi na ra i onih ko ji ula ze bez ka ra ta, što 
su obič no stu den ti umet nič kih fa kul te ta (Đu kić, 2008).

Za i sta, uko li ko upo re di mo pro ce nje ne pri ho de od ula zni ca 2004. go di ne, ko-
ji su iz no si li 1.500.000 di na ra (Ma ti je vić, 2004) i ta da šnju ce nu ula zni ca (600 
do 1.200 di na ra), pa po de li mo pri ho de sa naj ma njom ce nom, do bi ja mo broj od 
2.500 pro da tih ula zni ca. To zna či da je pro ce nat pro da tih ula zni ca u od no su na 
uku pan broj po se ta 2004. go di ne bio is pod 20 od sto.

Bu džet

„Go di ne 2007. grad je, kao osni vač, ulo žio 34 mi li o na di na ra u fe sti val, a Mi-
ni star stvo za kul tu ru do da lo je još 13 mi li o na. Bu džet je ja sno de fi  ni san i oko 
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po slo va nja Bi te fa vi še ne će bi ti ni ka kvih ne spo ra zu ma“, re kla je grad ska se kre-
tar ka za kul tu ru Go ri ca Mo jo vić na kon fe ren ci ji za štam pu (41. Bi tef, 2008). 

U pre li mi nar noj kal ku la ci ji bu dže ta 38. Bi te fa, 2004. go di ne, ko ju je sa sta vio 
ta da šnji di rek tor Bi tef te a tra, Ne nad Pro kić, pri ho di su 44 mi li o na 170 hi lja da 
di na ra. Od to ga 17 mi li o na su sred stva skup šti ne gra da Be o gra da, 15 mi li o na 
Mi ni star stva kul tu re, 4,5 mi li o na sred stva stra nih vla da, 4,6 mi li o na obez be đu-
je JAT pre voz, 1,5 mi li o na su sred stva do na to ra i spon zo ra i 1.570.000 pri ho di 
od ula zni ca.

Pri ho di 44.170.000 RSD
Sub ven ci je 93%

Dr ža va

34%

Grad 

38,5%

Dr žav na 
preduzeća 

10,5%

Stra ne vla de

10%
Sa mo stal ni pri ho di i spon zor stva 7%

Ula zni ce

3,5%

Spon zo ri i do na to ri

3,5%

Osta lo

-

Ka da je reč o ras ho di ma, za se lek ci ju pred sta va iz dvo je no je 1.045.060, pri pre mu 
fe sti va la (iz vi đa nje teh nič kih eki pa) 547.250, ugo vor ne oba ve ze pre ma tru pa ma 
su oko 31 mi lion, pra te ći pro gram 303.667, tro ško vi ži ri ja 392.823, tro ško vi stra-
nih go sti ju 745.340, tro ško vi pro mo tiv ne kam pa nje 245.000, tro ško vi teh nič ke 
po dr ške 2,5 mi li o na, tro ško vi uslu ga oko 1.350.000, lo kal ni tran sfe ri 300.000, 
teh nič ki per so nal fe sti va la 1.800.000, pro to kol 250.000, okru gli sto lo vi 150.000, 
pre vo di o ci 300.000, or ga ni za ci o ni per so nal 1.500.000, iz ra da na gra de 150.000, 
osta li tro ško vi 1 150.000, na dok na da sa ve tu Bi te fa 80.000.

Ras ho di 44.170.000 RSD
Umet nič ki pro gram

73%

Me sta na ko ji ma se iz vo de 
pred sta ve

11%

Funk ci o ni sa nje i 
komu ni ka ci ja

16%
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Vi še stru ki ci lje vi Bi te fa

Svo jim umet nič kim pro gra mom, Bi tef omo gu ća va lo kal noj pu bli ci da se upo zna 
sa sa vre me nim svet skim po zo ri šnim ten den ci ja ma. Po zo ri šni pro fe si o nal ci na 
Bi te fu pro na la ze in spi ra ci ju i upo zna ju se sa sa vre me nim umet nič kim stru ja-
nji ma. Bi tef omo gu ća va raz me nu ide ja i is ku sta va iz me đu raz li či tih kul tur nih i 
umet nič kih mi ljea.

Pro sto ri u ko ji ma se odr ža va ju pred sta ve Bi te fa ni su u do broj me ri po pu nje ni 
gle da o ci ma ko ji su ku pi li kar te. Po što se is tra ži va nja o pu bli ci ne spro vo de, mo-
že mo za klju či ti da fe sti val sa mo de li mič no bri ne o po ve ća nju po se te.

Bi tef je pri su tan u srp skim me di ji ma, ali nam ni su do stup ne in for ma ci je o nje-
go vom pri su stvu u stra nim me di ji ma, dok nje go va In ter net pre zen ta ci ja sve-
do či o ogra ni če nim ak tiv no sti ma. S dru ge stra ne, ja sno je da su uče sni ci Bi te fa 
u pri li ci da se bo lje upo zna ju ka ko sa po zo ri šnom umet no šću Sr bi je, ta ko i sa 
ži vo tom i kul tu rom Be o gra da i Sr bi je uop šte i pre ne su svo je po zi tiv ne uti ske u 
ma tič nim ze mlja ma. 

4. Upo red na ana li za

Fe sti val u Avi njo nu osno van je ne po sred no po sle za vr šet ka Dru gog svet skog 
ra ta, 1947. go di ne, dva de set go di na pre Bi te fa. Le ta te go di ne, Žan Vi lar (Jean 
Vi lar), ko ji se u to vre me pro sla vio pred sta vom Ubi stvo u ka te dra li, pri su stvo-
vao je jed noj iz lo žbi u Avi njo nu, u Pa le de pap (Pa la is des Pa pes), ne ka da šnjem 
pap skom bo ra vi štu. Pred lo že no mu je da Ubi stvo u ka te dra li bu de odr ža no 
na tom me stu. Vi lar je sma trao da je pro stor pre ve li ki za tu pred sta vu, ali je 
u av gu stu or ga ni zo vao iz vo đe nje dru ge tri pred sta ve. To je bio pr vi Fe sti val u 
Avi njo nu.

Sep tem bra 1967. go di ne avan gard no po zo ri šte Ate lje 212 pr vi put je ostva ri lo 
in ter na ci o nal ni te a tar ski fe sti val, BI TEF, u že lji da se sve one tru pe ko je istin ski 
tra ga ju za no vim sa dr ža ji ma i for ma ma sret nu i pri ka žu ono što sma tra ju no vim 
u vre me nu u ko me ži ve.

Oba fe sti va la obe le že na su in di vi du al nim ra dom. Dok je Žan Vi lar obe le žio pr-
ve de ce ni je fe sti va la u Avi njo nu, Mi ra Tra i lo vić i Jo van Ći ri lov su ime na pro ži-
ma ju će ve za na za raz voj Bi te fa.
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Kon tek sti

Fe sti val u Avi njo nu i Bi tef raz vi ja li su se u dva zna čaj no raz li či ta kul tur na i dru-
štve na kon tek sta. Stu di o zno po re đe nje ova dva kon tek sta ne mo gu će je uči ni ti u 
okvi ru ovog ra da. Ne ke od su štin skih raz li ka su sle de će: Fe sti val u Avi njo nu je 
osno van i raz vi jao se u ka pi ta li stič kom dru štvu, a Bi tef u sa mo u prav nom so ci-
ja li zmu, po tom u dr ža vi pod sank ci ja ma i na kra ju u tran zi ci ji; Avi njon je imao i 
ima mo guć nost da is ko ri sti sve po god no sti ko je za nje go vu pro mo ci ju osi gu ra va 
kul tur na di plo ma ti ja Fran cu ske, dok Bi tef već vi še od pet na est go di na po sto ji u 
dr ža vi su o če noj s te škom po li tič kom i pri vred nom kri zom. Sve ove raz li ke ne 
tre ba gu bi ti iz vi da. Ipak, po re đe nje ne kih ele me na ta ova dva fe sti va la do ve šće 
do od re đe nih za klju ča ka. 

Mi si je fe sti va la

Mi si ja fe sti va la u Avi njo nu je pred sta vlja nje fran cu skog i ino stra nog sa vre me-
nog stva ra la štva u do me nu po zo ri šta i igre, i ši re, u scen skim umet no sti ma, dok 
je mi si ja Bi te fa da pri ka zu je no ve po zo ri šne ten den ci je. 

Na osno vu po re đe nja glav nih i pra te ćih pro gra ma, kao i ana li ze fe sti va la iz 
2007. go di ne, mo že mo za klju či ti da oba fe sti va la sle de svo je mi si je. Uz to, broj-
ni pra te ći pro gra mi, u oba slu ča ja, osi gu ra va ju pri su stvo ve li kog bro ja po zna tih 
umet ni ka i po zo ri šnih struč nja ka. Zna čaj na pro por ci ja sred sta va iz bu dže ta po-
tvr đu je bri gu oba fe sti va la za kva li tet umet nič kog pro gra ma. 

I dok oba fe sti va la te že is pu nja va nju svo je mi si je, po sto ji raz li ka u po sti za nju 
onih ci lje va ko ji ni su de fi  ni sa ni u sa moj mi si ji.

U tom kon tek stu, pri me re no je na ve sti mi si ju fe sti va la u Edin bur gu: da bu de 
na ji no va tiv ni ji, naj u zbu dlji vi ji i naj pri stu pač ni ji fe sti val scen skih umet no sti na 
sve tu i ta ko pro mo vi še pro spe ri tet Edin bur ga i Škot ske. Edin bur ški fe sti val svo-
ju mi si ju od sa mog osni va nja ve zu je za pro spe ri tet sre di ne u ko joj se odr ža va i 
kul tur ni tu ri zam. Avi njon ne de fi  ni še eko nom ske ci lje ve u okvi ru svo je mi si je, 
ali ih po sti že. Za to di rekt na eko nom ska ko rist za lo kal nu sre di nu zna čaj no nad-
ma šu je sred stva ko ja jav ne in sti tu ci je ula žu u fe sti val u Avi njo nu.

U okvi ru mi si ja Bi te fa i Avi njo na ne po mi nju se lo kal ni raz voj ni ti eko nom ski 
pro spe ri tet. Ali, dok fe sti val u Avi njo nu po sti že i eko nom ske ci lje ve, ni smo us-
pe li da pro na đe mo do ka ze ko ji bi po ka za li slič nu ko rist od Bi te fa.
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Oprav da nost tro ško va iz bu dže ta i pu bli ka 

Bu džet fe sti va la u Avi njo nu je dva de se tak pu ta ve ći od bu dže ta Bi te fa. Ali, ko rist 
za lo kal nu eko no mi ju od fe sti va la In u Avi njo nu je dva pu ta ve ća od nje go vog 
bu dže ta, a vred nost do bi je nog me dij skog pro sto ra 1,9 pu ta (19 mi li o na evra). S 
dru ge stra ne, Bi tef ni je is tra ži vao na ko ji na čin Be o grad i dr ža va ima ju ko ri sti 
od odr ža va nja fe sti va la, iako spa da u do ga đa je ko ji „uz naj ma nji na por mo gu da 
da ju naj bo lje efek te u što je mo gu će kra ćem ro ku, po što po ten ci jal ra sta ovog 
pro iz vo da ima mar ke tin šku sna gu“ (Đu kić; To do ro vić, 2008: 275).

Avi njon sa mo pro da jom ula zni ca po kri va 19% svo ga bu dže ta i još 19% pri ho di-
ma od spon zo ra i osta lim sop stve nim pri ho di ma. Bi tef sop stve nim pri ho di ma i 
spon zor stvi ma ostva ru je tek 7% pri ho da. 

Ka da je reč o pu bli ci, ogrom na je raz li ka iz me đu bro ja po sti la ca Avi njo na (fe-
sti val In ima 100.000 po se ta, fe sti val Off  700.000 pro da tih ula zni ca) i pu bli ke 
Bi te fa, ko ji je 2004. go di ne imao naj vi še 2.500 pla će nih po se ta. Dok Avi njon In 
pro da vi še od 90% ula zni ca, to kom Bi te fa po pu nje nost sa la pu bli kom ko ja je ku-
pi la ula zni cu je iz me đu 20% i 50%.

Za raz li ku od Avi njo na, Bi tef čak i ne spro vo di is tra ži va nja pu bli ke ni ti po sto-
je ak tiv no sti usme re ne na njen raz voj. Dok Avi njon 33% svog bu dže ta tro ši na 
funk ci o ni sa nje i ko mu ni ka ci ju, Bi tef na ove ak tiv no sti tro ši tek 16% bu dže ta, a 
na umet nič ki pro gram čak 73%. 

Oči gled no je da Avi njon mno go vi še od Bi te fa bri ne o ci lje vi ma po ve za nim sa 
eko nom skom ko ri šću i raz vo jem pu bli ke. Zbog to ga, Avi njon u mno go ve ćoj 
me ri do pri no si i ostva ri va nju ci lje va kul tur ne po li ti ke, po ve za nih sa de mo kra-
ti za ci jom kul tu re i in ter kul tur nim di ja lo gom, i pro mo vi še fran cu sku kul tu ru u 
sve tu. 

Pri ro da me đu na rod nog fe sti va la na la že da su pro gra mi ko je fe sti val pri ka zu je 
ino stra ni, ali sa mo to ni je do volj no da bi i či tav „do ga đaj“ pro te kao u me đu na-
rod nom du hu i do ži veo ne ki ve ći od jek u svet skoj jav no sti (Mi lo vić, 2007: 11). 

In ter net pre zen ta ci je

Me đu na rod ni fe sti va li, okre nu ti svet skoj pu bli ci, ima ju mo guć nost da is ko ri ste 
raz voj no vih teh no lo gi ja ka ko bi olak ša li di stri bu ci ju i raz me nu in for ma ci ja sa 
pu bli kom i no vi na ri ma, po ve ća li kva li tet pre zen ta ci je fe sti va la i una pre di li i 
po jeft  i ni li di stri bu ci ju ula zni ca. Ove mo guć no sti vo de ći fe sti va li, u Avi njo nu 
i Edin bur gu npr., već ko ri ste, od če ga di rekt nu ko rist ima i pu bli ka, ko joj je 
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znat no olak ša na do stup nost in for ma ci ja i skra će no vre me or ga ni za ci je pu to va-
nja i bo rav ka na fe sti va lu. Ove pred no sti no vih teh no lo gi ja pri zna le su i mno-
ge jav ne in sti tu ci je, dr ža ve i ne vla di ne or ga ni za ci je uvr šću ju ći pri me nu no vih 
teh no lo gi ja u pri o ri te te kul tur ne po li ti ke i pred vi đa ju ći fi  nan sij ska sred stva za 
raz vo je pro je ka ta u toj obla sti. Po što ni su ogra ni če ne na ci o nal nim gra ni ca ma, 
no ve teh no lo gi je su do bar i re la tiv no jev tin na čin pro mo vi sa nja me đu na rod nih 
fe sti va la. One su za pra vo, mar ke tin ški in stru ment od pr vo ra zred nog zna ča ja za 
pro mo vi sa nje fe sti va la van na ci o nal nih gra ni ca. Za raz li ku od fe sti va la u Avi-
njo nu, Bi tef ni je is ko ri stio mno ge mo guć no sti ko je pru ža ju no ve teh no lo gi je i 
In ter net. 

Za klju čak

Me đu na rod ni fe sti va li mo gu de fi  ni sa ti raz li či te ci lje ve. Oni mo gu do pri no si-
ti raz vo ju umet nič kog stva ra la štva omo gu ća va ju ći umet ni ci ma i lju di ma ko ji 
di rekt no i in di rekt no uti ču na umet nič ko stva ra la štvo da sa gle da ju sa vre me nu 
umet nič ku ma pu i ta ko do bi ju in spi ra ci ju i pod strek za da lji rad. Fe sti va li su ta-
ko đe pri li ka da umet ni ci pri ka žu svo ja do stig nu ća broj noj i struč noj pu bli ci i da 
od nje do bi ju ko men ta re, kri ti ke i pri zna nja. Fe sti va li mo gu do pri ne ti de mo kra-
ti za ci ji kul tu re, eko nom skom raz vo ju lo kal ne za jed ni ce, pro mo vi sa nju gra da i 
dr ža ve i zbli ža va nju kul tu ra. 

Po sti za nje re zul ta ta u jed noj obla sti olak ša va i pod sti če na pre dak u ostva ri-
va nju osta lih ci lje va, či me se po sti že vi še stru ka ko rist. Za to fe sti va li tre ba da 
bri nu o kva li te tu umet nič kog pro gra ma i o po se će no sti, ali i o od no su sa „tre-
ćom stra nom“ – no vi na ri ma, do no si o ci ma od lu ka, po sto je ćim i po ten ci jal nim 
part ne ri ma. 

Na pri mer, fe sti val u Avi njo nu ima vi še stru ke ci lje ve i ostva ru je ve o ma do bre 
re zul ta te. On ima broj nu pu bli ku či me se obez be đu je eko nom ska ko rist lo kal-
noj za jed ni ci, osi gu ra va vi sok ni vo umet nič kog pro gra ma i pra te ćih pro gra ma i 
ta ko do pri no si raz vo ju umet no sti, ima do bru sa rad nju sa me di ji ma, či me omo-
gu ća va pro mo vi sa nje lo kal ne sre di ne, ali i svo jih in sti tu ci o nal nih i va nin sti tu-
ci o nal nih part ne ra. 

Bi tef, ta ko đe, ostva ru je ci lje ve po ve za ne sa una pre đe njem po zo ri šne umet no sti 
i zbli ža va njem na ci o nal nih kul tu ra. Ali, či ni se da bi ovaj fe sti val mo gao vi še da 
ura di na raz vo ju pu bli ke. Bi tef ne spro vo di is tra ži va nja pu bli ke; ma li deo bu dže-
ta ula že u ad mi ni stra ci ju, funk ci o ni sa nje i ko mu ni ka ci ju; ne po sve ću je do volj no 
pa žnje svo joj pro mo ci ji van gra ni ca Sr bi je, ni ti raz vo ju zva nič nog saj ta. 
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Zbog sla be po se će no sti, ne po sto ji iz ra že na za in te re so va nost pri vat nog sek to ra 
za part ner ski od nos sa fe sti va lom, ta ko da naj ve ći deo bu dže ta po kri va ju jav-
ne in sti tu ci je – grad Be o grad, Mi ni star tsvo kul tu re Sr bi je i dr žav na pred u ze ća 
(JAT). Ali, dok di rekt na eko nom ska ko rist od fe sti va la u Avi njo nu pre ma šu je 
jav ne in ve sti ci je, ne po sto je do ka zi da je ta ko u slu ča ju Bi te fu.

Uko li ko Bi tef že li da ostva ri sve mo guć no sti ko je ima kao pri zna ti me đu na rod-
ni fe sti val i ta ko do pri ne se ne sa mo raz vo ju po zo ri šne umet no sti već i pro spe-
ri te tu Be o gra da i Sr bi je, po treb no je da u svo je pri o ri te te svr sta raz voj pu bli ke 
i sa rad nju sa ne vla di nim i pro fi t nim or ga ni za ci ja ma, ne za po sta vlja ju ći raz voj 
umet nič kog pro gra ma. Eko nom ski bo lji tak fe sti va la omo gu ćio bi ši ru, bo lju i 
slo bod ni ju se lek ci ju pred sta va, a pri vla če nje no ve pu bli ke iz re gi o na i sve ta do-
pri ne lo bi po bolj ša nju imi dža Be o gra da i Sr bi je. 

Za ras ko rak iz me đu mo guć no sti Bi te fa i tre nut nog sta nja ne bi bi lo pra ved no op-
tu ži ti ni fe sti val ni nje go ve fi  nan si je re. U ovom tek stu po ka za no je da je kon tekst 
u ko me se raz vi jao fe sti val u Avi njo nu bit no dru ga či ji od onog u Sr bi ji. Raz li ka 
iz me đu okol no sti ve o ma je ve li ka i pri rod no je da i re zul ta ti bu du raz li či ti. Ali, to 
ni je raz log da se ne tra ga za naj bo ljim na či ni ma pri la go đa va nja po sto je ćih uspe-
šnih prak si i to ne mo že bi ti oprav da nje za ne spro vo đe nje po treb nih ak tiv no sti. 

Na kra ju ovog ra da pi ta nje iz na slo va – Za vi še stru ke ci lje ve ili pro tiv njih? – vi-
še nam iz gle da re to rič ko ne go istin sko. Da li bi lo ko mo že da do vo di u pi ta nje 
že lju or ga ni za to ra i umet ni ka da ima ju broj nu i ver nu pu bli ku? Mo že li bi lo ko 
fi  nan si je ri ma fe sti va la da ospo ri pra vo da oče ku ju do bro bit za lo kal no sta nov ni-
štvo, ko je fi  nan si ra fe sti val pla ća ju ći po rez? Ne ma li fe sti val oba ve zu da ra di na 
una pre đe nju imi dža sop stve ne dr ža ve? 
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COM PA RA TI VE ANALYSIS OF IN TER NA TI O NAL THE A TRE FE STI VAL IN 

AVIG NON AND BI TEF: PRO AND CON MUL TI PLE GO ALS 

Sum mary

In ter na ti o nal fe sti vals in fl u en ce ar ti stic, cul tu ral, eco no mi cal and pu blic li fe, 
cre a ting a po si ti ve ima ge of a city and re gion. Th us, or ga ni zers can de fi  ne mul-
ti ple pur po ses and aff  ect diff  e rent ac tors: ar tists, audi en ce, and lo cal com mu-
nity, pri va te sec tor and pu blic aut ho ri ti es. In the fi rst part, works abo ut fe sti val 
ma na ge ment and cul tu ral po li tic pri o ri ti es of diff  e rent co un tri es and in ter na-
ti o nal bo di es are analyzed in or der to de ter mi ne mul ti ple fe sti val’s pur po ses. 
Th anks to the un der stan ding of diff  e rent op por tu ni ti es, or ga ni zers can de fi  ne 
suc cessful stra te gi es and pri o ri ti es and at tain one’s ob ject.

Se cond part of this work is de di ca ted to pur po ses, re sults and ac ti vi ti es of Avig-
non and Bi tef fe sti val. Pa ral lel analyses show how two fe sti vals ful fi ll the ir 
mis si ons, ce le bra te art, con tri bu te to lo cal eco no mic pro spe rity, cre a te po si ti ve 
ima ge of ci ti es and co un tri es, co ver and spent the ir bud gets, and at tract audi-
en ces. So me of in di ca tors used in the com pa ri son are fol lo wing: as ses sment of 
lo cal com mu nity in co me from fe sti val, as ses sment of me dia co ve ra ge va lue, as-
ses sment of ar ti stic pro gram, num ber of vi si tors, audi en ce loyalty, in co me from 
tic kets, bud get sha re co ve red by spon sors and pu blic aut ho ri ti es, bud get sha re 
spent on ar ti stic pro gram and ot her ac ti vi ti es and web si te qu a lity. 

Our con clu sion is that Bi tef ful fi lls much mo re ar ti stic than eco no mic pur po-
ses. Th e fe sti val need bet ter co o pe ra tion with non pro fi t and pri va te sec tor. It 
is im por tant to re ach the new lo cal and in ter na ti o nal audi en ces and pro mo te 
bet ter the fe sti vals in Ser bia and abroad. At the sa me ti me, ar ti stic pro grams 
sho uld not be ne glec ted. Th us, Bi tef co uld con tri bu te to lo cal and na ti o nal pro-
spe rity, and Fe sti val in Avig non be seen as a good exam ple who se good prac ti-
ces can be adap ted in Bi tef ’s ma na ge ment. 
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pre gled ni rad

FE MI NI STIČ KO SHVA TA NJE PSI HO A NA LI ZE 

I MU ŠKOG DIS KUR SA U KON STRU I SA NJU 

ŽEN SKOG IDEN TI TE TA I SEK SU AL NO STI 

Je le na Mic kić1

Uni ver zi tet umet no sti, Be o grad

Ap strakt: 
Fe mi ni stič ke te o ri je kao i fe mi ni stič ki pri stup psi ho a na li zi, na ro či to te o ri ja 
po gle da, ot kri va ju po lu ge pa tri jar hal nog mi zo ge nog me ha ni zma, ko ji sta vlja 
iden ti tet, sek su al nost i te le snost že ne u po zi ci ju ma nje moć nu i dru štve no pro-
mi nent nu. Mu ška rac svo jim vo a je ri stič kim na stu pom, prak som ak tiv nog po-
sma tra ča za do vo lja va svo je li bi dal ne na go ne, kao i po ri ve za po se do va njem 
že ne, uma nju ju ći i sla be ći nje nu po zi ci ju sa mo stal nog su bjek ta, svo de ći je na 
ko mo di tet, do de lju ju ći joj ulo gu pa siv nog objek ta di vlje nja.

Ključ ne re či: 
fe mi ni stič ke te o ri je, žen ski iden ti tet, sek su al nost, mu ški po gled, psi ho a na li za, 
ko mo di tet, dis kurs mo ći. 

Žen sko te lo ko je op či nja va 

Od nos dru štva pre ma žen skom te lu od u vek je bio te ma mno gih va tre nih de ba ta 
i ose tlji vo po lje su če lja va nja raz li či tih sta vo va. Oko te te me ukr šta la su se mi šlje-
nja i mu ška ra ca i že na, dok je na ro či to bit no i ose tlji vo pi ta nje – ko me pri pa da 
pra vo, ili ko se bi da je za pra vo, da for mi ra stav ko ji će po slu ži ti kao obra zac 
iz gle da i vred no va nja žen skog te la. Ko je, za pra vo, stva ra lac/kre a tor od re đe-
nog po želj nog žen skog imi dža, od no sno stan dar da? Isto ri ja Za pad ne ci vi li za ci je 
uka zu je na či nje ni cu da su mu škar ci vas pi ta va ni da bu du kre a to ri i dru štve nih 
me ri la po ko ji ma se vred nu je že na, od no sno nje na spo lja šnost ili po jav nost. Fe-
mi nist ki nje se ap so lut no sla žu s tom tvrd njom. Ra di se o stva ra o cu ko ji je mu-
ška rac, dok je že na i ovog pu ta obes pra vlje na, jer su sva sna ga i moć do de lje ni 
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15
9.

96
4.

2:
30

5-
05

3.
2

ID
: 1

74
30

45
24



228

FE
 M

I N
I S

TI
Č K

O
 S

H
VA

 TA
 N

JE
 P

SI
 H

O
 A

 N
A

 LI
 ZE

 I 
M

U
 ŠK

O
G

 D
IS

KU
RS

A
 U

 
KO

N
 ST

RU
 I S

A
 N

JU
 Ž

EN
 SK

O
G

 ID
EN

 TI
 TE

 TA
 I 

SE
K S

U
 A

L N
O

 ST
I 

mu škar cu. On je taj ko ji da je sud i vred nu je žen sku po ja vu. Pre ma fe mi ni stič koj 
te o ri ji, ov de je u pi ta nju dis kurs mo ći i ma ni pu la ci je, gde se iden ti tet že ne svo di 
na za vo dlji vost i sek su al nost nje nog te la. 

Da je isto ri ja pu na ova kvih mi zo ge nih sta vo va, go vo ri i pri mer fe mi nist ki nja ma 
kraj nje omra že nog Oto Vaj nin ge ra (Ot to We i nin ger), ko ji u svom de lu Pol i ka-
rak ter raz ma tra pri ro du mu škog i žen skog bi ća. Vaj nin ger sma tra da su svi lju di 
stvo re ni i od mu ške i žen ske sup stan ce, ali dok je mu ški aspekt ak ti van, pro duk-
ti van, sve stan, mo ra lan i lo gi čan, žen ski je pa si van, ne pro duk ti van, ne sve stan, 
amo ra lan, ne lo gi čan. „Kod bi ća ko me, kao Ž, ne do sta je lo gič ki i etič ki fe no men, 
ot pa da i raz log za tu pret po stav ku. Pot pu no žen stve no bi će ne zna ni za lo gič ki 
ni za mo ral ni im pe ra tiv, a reč za kon, reč du žnost – du žnost pre ma sa mom se bi – 
je ste reč ko ja mu zvu či sa svim stra no. Da kle, pot pu no je oprav dan za klju čak da 
je li še no nat čul ne lič no sti. Ap so lut na že na ne ma Ja“ (Vaj nin ger, 1986: 257).

U svom ra di kal nom sta vu, ne gi ra ju ći sva ku vred nost bi ća že ne, Vaj nin ger ka že 
da ono što nju je di no su štin ski in te re su je je ste seks; dru gim re či ma, že na je, po 
nje go vom mi šlje nju, sa mo sek su al no bi će, a mu ška rac i sek su al no. Dok mu ška-
rac ima i dru ga in te re so va nja, seks je, po sve mu su de ći, je di na že ni na pre o ku-
pa ci ja. Mu ška rac te ži da po sta ne ge ni je i da svo ju sek su al nost za me ni lju ba vlju 
pre ma Bo gu. Mu ška rac te ži vi šim ci lje vi ma, a že na se za dr ža va na pri mi tiv nom, 
iskon skom, ži vo tinj skom. Eman ci pa ci ja že na je be smi sle na, ali je mo gu ća sa mo 
uko li ko se obra ća pa žnja na mu ško ba nja stu že nu, od no sno le zbij ku. 

Kroz ve ko ve i tra di ci ju Za pad ne ci vi li za ci je uoča va mo mu šku op sed nu tost žen-
skim iz gle dom i te lom. Mu ški dis kurs je sklon stva ra nju mi to va o že na ma, me-
đu ko ji ma su i sve tla de va i fem me fa ta le, kao ne ka vr sta ar he ti po va, dok žen sko 
te lo pru ža pre po zna tlji ve vi zu el ne ko do ve ko ji mu od re đu ju ka te go ri ju. Žen sko 
te lo se tre ti ra kao estet ski obje kat ili ko mo di tet, ko ji ne ma upo treb nu vred nost. 
Ka da se pred sta vlja kao erot ski obje kat, žen sko te lo se eks plo a ti še i pred sta vlja 
kao erot ski pred met do te me re da za di re u por no gra fi  ju. Lis bet Van Zo nen 
(Li es bet Van Zo o nen), na pri mer, is ti če da an ti por no graf ske stu di je sma tra ju 
da me di ji slu že po tre bi pa tri jar ha ta da se že ne pred sta ve kao objek ti, a te o ri je 
ide o lo gi je do ži vlja va ju me di je kao he ge mo ni stič ke in sti tu ci je ko je pred sta vlja ju 
ka pi ta li stič ki i pa tri jar hal ni si stem kao nor ma lan, pri kri va ju ći nje go vu ide o lo-
šku pri ro du i tre ti ra ju ći ga kao pri rod ni tok stva ri (Van Zo nen, 1994: 19).

Fe mi nist ki nje sma tra ju da je por no gra fi  ja glo ri fi  ka ci ja mu ške nad mo ći nad že-
na ma. Ro zma ri Tong (Ro se ma rie Tong) na vo di di stink ci ju, ko ju mno ge fe mi-
nist ki nje is ti ču, iz me đu ero ti ke, od grč ke re či eros, lju bav ili stva ra lač ki prin cip, 
i ta na ti ke od ta ko đe grč ke re či tha na tos, smrt ili de struk tiv ni prin cip. Dok ero-
tič ni pri ka zi po ka zu ju sek su al nu ve zu iz me đu part ne ra ko ji do bro volj no u nju 
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stu pa ju i ko ji se emo tiv no iden ti fi  ku ju jed no s dru gim, ta na tič ni pri ka zi po ka-
zu ju sek su al nu ve zu u ko joj po sto ji od su stvo na ve de nog. Sto ga, ka ko Tong tvr-
di, ta na tič ni ili por no graf ski pri ka zi ohra bru ju mu škar ce da tre ti ra ju že ne kao 
pu ke pred me te, od no sno objek te, re pro du ku ju ći na taj na čin mu šku do mi na ci ju 
(Tong, u Van Zo nen 1994: 19). 

Osim na sil nič kih na ra ti va ko ji ma obi lu je por no gra fi  ja, mno go broj ni dru gi vi-
zu el ni ko do vi kon stru i šu sek si stič ki i mi zo ge ni od nos i na me ru pre ma že ni. Na 
pri mer, mno go pu ta po mi nja ni po gled ima jed nu od kru ci jal nih ulo ga u kon-
stru i sa nju ma či stič kog, po se siv nog i do mi nant nog pri ka za od no sa pre ma že ni. 
Za vo dlji vim po gle dom ko ji kao da po zi va i ko ji se di rekt no su sre će sa oči ma 
po sma tra ča, žen ski mo del u re kla mi ozna ča va volj nost i sprem nost da se pre da 
i pod re di mu škom po sma tra ču, na taj na čin iz gra đu ju ći i učvr šću ju ći pa tri jar-
hal nu ide o lo gi ju ko ja do ži vlja va že nu kao obje kat na ras po la ga nju. Kon ven ci ja 
pri ka zi va nja žen skog mo de la u prak si, na ro či to clo se-up, ili is ti ca nje od re đe nih 
de lo va te la, kao što su gru di, no ge ili sek su al ni or ga ni, ko ji su ta ko ka rak te ri stič-
ni za erot ske i por no graf ske na ra ti ve, de per so na li zu je i re du ku je že nu na de lo ve 
te la u funk ci ji mu škog za do vo lje nja. Sto ga je ve o ma bit na i in te re sant na ana li za 
mu škog po gle da na že nu, i na ko ji je na čin psi ho lo gi ja mu škog po gle da na žen-
sko te lo is ko ri šće na u re klam ne svr he.2

U pr vom to mu Isto ri je sek su al no sti, Mi šel Fu ko (Mic hel Fo u ca ult) is ti če da je 
dis kurs mo der ne sek su al no sti na sle đe po sto je ćeg tra di ci o nal nog dis kur sa i od-
no sa dru štva pre ma sek su al no sti. Fu ko tvr di da je sa vre me na sek su al nost ve-
o ma bli sko po ve za na sa isto rij ski raz li či tim kon tek sti ma i struk tu ra ma ko je 
da nas sa či nja va ju zna nje na šeg dru štva i, kao ta kvo, to zna nje te ško da mo že 
da bu de ne ki tran spa rent ni prozor kroz ko ji mo že mo da vi di mo i shva ti mo sek-
su al nost u svo joj za seb no sti. Pre će bi ti da to na še zna nje, od no sno zbir svih 
dru štve nih sa zna nja, ko ja se shva ta ju kao „isti ne“, na sle đe mo der ni zma, kon sti-
tu i še sa mu sek su al nost i dis kurs o njoj. Fu ko da lje na vo di ka ko je sek su al nost 
po seb na vr sta ener gi je, ko ja je ima nent na ljud skom bi ću, dok je s dru ge stra ne, 
to kom du gih ve ko va Za pad ne ci vi li za ci je bi va la, i još uvek je ste, uti ša va na i pod 
kon tro lom po li tič ke i kul tu ro lo ške mo ći. Da kle, po sto je na ne ki na čin dru štve-

2 Iz u zet no je bit no is ta ći da je re pre zen ta ci ja dru štve na prak sa u ko joj se va že ća ve ro va nja i mi to-
vi o že na ma i sek su al no sti (re)kon stru i šu, i da sam čin kon zu mi ra nja erot skih ili por no graf skih 
pri ka za že na u pri vat ne svr he pred sta vlja vi še od za do volj stva, i da se ugra đu je u rod ne, dru štve ne 
i kul tu ro lo ške po ret ke, ko ji on da de fi  ni šu i od re đu ju žen sko te lo kao sek su al ni obje kat. Sto ga, ero-
ti ku, a na ro či to por no gra fi  ju, ne bi tre ba lo tre ti ra ti kao za seb ni kul tu ro lo ški fe no men, od no sno 
ob li ke po na ša nja tra di ci o nal no svoj stve ne mu škar ci ma, na ro či to ako se uzme u ob zir ši ra kul tur na 
tra di ci ja pred sta vlja nja že ne kao ob jek ta mu škog po gle da, ko ja je ši ro ko ras po stra nje na i u adver-
taj zin gu. 
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ni ta bui3, a to se na ro či to od no si na že ne, jer je sa vre me ni pa tri jar hal ni dis kurs 
o že ni na sle đe kon zer va tiv nog de vet na e stog ve ka, kao što Fu ko sma tra. Iako je 
do sta vre me na pro šlo, i da lje je sna žno ve ro va nje da že ni na sek su al nost i nje na 
re pu ta ci ja osta ju po ve za ne sa dru štve nim ko do vi ma. Mi i da nas „po slu je mo“ sa 
re pre zen ta ci jom žen skog iden ti te ta, kao ot por ne i kon stant ne va ri ja ble ko ja je 
na sta la kao po sle di ca de vet na e stog ve ka i re pre siv nih bur žo a skih kon stru ka ta 
sfe re či ste žen stve no sti. Ovo se mo že na ro či to od no si ti na žen sku sek su al nost, 
zna či kod fem me fa ta le se otvo re no is po lja va sek su al nost, što i ni je dru štve no 
pri hva tlji vo kod že na, za to ona ova plo ću je opa sni cu sklo nu ri zi ku i avan tu ri. 
Sto ga se na me će za klju čak da je i raz li ka u od no su pre ma sek su al no sti me đu 
po lo vi ma dru štve no na met nu ta, od no sno uslo vlje na. Fe mi nist ki nje tvr de da se 
ova kav od nos mu škar ca pre ma že ni mo ra tra ži ti u dru štvi ma ko ja de fi  ni šu ma-
sku li ni tet do brim de lom u od no su na na me ta nje he te ro sek su al ne sna ge i ko ji 
kon ti nu i ra no pro du ku ju imidž že na u svim for ma ma nje nog re pre zen to va nja, 
kao „ideal-mo del“ objekt sek su al nih že lja, a mu škar ce kao „ideal-mo del“ su-
bjek ta. „Že na ne uzi ma, već dra ži da bi bi la uze ta [...] Ko pu la ci ja se iz vo di od 
stra ne mu škar ca i to nad že nom“ (Va tjers /Wat tjers/ u Wo u ters, 1998: 187). 

Sve do sre di ne dva de se tog ve ka, do mi nant ni dru štve ni kôd ko ji se od no-
sio na sek su al nost že na i mu ška ra ca oči gled no je na sta vio da pred sta vlja 
sek su al nost ko jom je do mi ni ra la že lja, od no sno po žu da kod mu ška ra ca 
i sek su al nost ko jom su do mi ni ra li ro man tič ni od nos pre ma ve zi i lju bav 
kod že na. U ovom „tra di ci o nal nom ba lan su po žu de“ žen ska sek su al nost 
je osta la znat no u pod re đe nom po lo ža ju u od no su na mu šku. Ta kav stav 
se mo že tu ma či ti kao na sle đe ve kov ne tra di ci je i od no sa ko ji po ti ču na ro-
či to iz bli ske pro šlo sti, i osli ka va ju i stav na ših ro di te lja pre ma sek su al no-
sti i mu ško-žen skim od no si ma. 

Psi ho a na li za i su bjek tiv nost

Psi ho a na li za kao te o ri ja ima la je ve o ma sna žan uti caj na de ba tu o ro du, na ro či to 
na fe mi ni stič ki dis kurs o tom pi ta nju. Kao te o ri ja i prak sa, psi ho a na li za pru ža 
bo gat iz vor ar gu me na ta za kul tur nu kri ti ku ko ja se ba vi raz u me va njem ka ko 
si stem re pre zen ta ci ja uti če na ži ve po je din ce, tj. lju de. Iz dva ja ju se tri kon cep ta 
kao iz u zet no bit na u psi ho a na li zi, a to su kon cept iden ti fi  ka ci je, sko po fi  li je (sco-
pop hi lia) i nar ci si zma. Iden ti fi  ka ci ja je cen tral ni od ova tri kon cep ta, jer no si sa 
so bom pre ci zno zna če nje po Froj du (Sig mund Freud). Frojd u svom ese ju „Gro-

3 Ta bu, po lin. (iz ma or skog je zi ka), pre ne se no zna če nje: za bra nje ni pred me ti, pi ta nja, mi šlje nja i 
sl.; ne što po sve će no, sve to, što se ne smi je di ra ti, ne po vre di vo; ve li ka i ne do ku či va, ne pri stu pač na 
taj na (Kla ić, 1990: 1318). 
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up pshyco logy and the analysis of the ego“ ka že da po sto je dve vr ste od no sa ko ji 
se us po sta vlja ju ka da po je di nac/in di vi dua za ko ra či u spolj ni svet obje ka ta ko ji 
ga okru žu ju (Frojd, u: Hall, 1997). On us po sta vlja od no se sa osta lim po je din-
ci ma ko je ka rak te ri šu dve vr ste emo ci ja. Pr va je po tre ba za iden ti fi  ka ci jom sa 
tom dru gom oso bom, ko ja se za sni va na slič no sti po je din ca sa dru gom oso bom, 
ta ko da do la zi do ko ri go va nja ili for mi ra nja ega po je din ca pre ma dru goj oso bi. 
Dru ga je po tre ba za sek su al nim po se do va njem te dru ge oso be, ko ja se ma ni fe-
stu je kroz li bi dal ni na gon. Te dve vr ste iden ti fi  ka ci je Frojd de li u dve vr ste že lje: 
že lja da se po se du je dru ga oso ba (ob ject cat he xis) i že lja da se bu de dru ga oso ba 
(iden ti fi  ka ci ja). Ono što je upa dlji vo kod Froj do vog ko men ta ri sa nja ovih že lja 
je su po se siv na i vla snič ka di men zi ja objek ta cat he xi sa (isto vre me no oso ba ko ja 
po se du je ima i kon tro lu nad objek tom, što je ve o ma bit no za mu ško/žen ski od-
nos) i de struk tiv na ten den ci ja u iden ti fi  ka ci ji.

Pre ne go što na sta vi mo di sku si ju o iden ti fi  ka ci ji, po gle daj mo šta Lis Iri ga raj 
(Lu ce Iri ga ray) ka že o to me. Ona po sta vlja pi ta nje – da li je u psi ho a na li tič koj 
te o ri ji uop šte mo gu će da se na sta vi ogra ni če na di sku si ja o žen skoj sek su al no sti 
ko ja tra je ta ko du go, ako sta tus že ne u ge ne ral noj eko no mi ji Za pa da ni ka da ni je 
bio usta no vljen? Ko ja je ulo ga bi la za be le že na, osta vlje na za že nu, u „or ga ni za ci ji 
vla sni štva“, „fi  lo zof skim si ste mi ma“, i „re li gi o znim mi to lo gi ja ma“, ko je do mi-
ni ra ju Za pa dom ve ko vi ma? Ni jed na. Sve su ovo mu ške ulo ge, gde je mu ška rac 
do mi nan tan i od lu ču ju ći fak tor. Iri ga raj ka že da je kraj nje zna če nje svih dis kur-
sa, stan dar da, nor mi isti ne i vla sni štva, na ro či to u od no su na pol, ozna či telj i/ili 
kraj nji (ul ti ma tiv ni) ozna če ni svih že lja, am blem i agent pa tri jar hal nog si ste ma 
fa lus (Phal lus), jed nom reč ju pot po ra za reč otac (Otac), od no sno stvo ri telj (Iri-
ga raj, 1985: 67). Po što je Frojd za sno vao svo ju te o ri ju na sin dro mu za vi sti pre ma 
pe ni su (pe nis envy)4, gde sva ka že na že li da po se du je pe nis, iz sve ga na ve de nog 
na me će se sa mo je dan za klju čak, a to je da su onaj ko po sma tra i onaj sa kim 
že li mo da se iden ti fi  ku je mo – mu škar ci, od no sno oči gled no svi mi že li mo da 
pre u zme mo mu ški iden ti tet, za rad po se do va nja (mu ške) mo ći.

Na ta la su Froj do ve, a na ro či to La ka no ve (Jac qu es La can) mi sli o vi zu el nom ka-
rak te ru struk tu re iden ti fi  ka ci je pi še i Lo ra Mal vi (La u ra Mul vey), fe mi ni stič ka 
te o re ti čar ka fi l ma. Uvo de ći u te o ri ju (fi l ma) po pr vi put i ana li zi ra ju ći po jam 
po gle da – ga ze, ona na in te re san tan na čin pri stu pa ana li zi po gle da i or ga ni za-
ci ji za do volj stva ko je se do bi ja iz gle da nja. Svo ju ori gi nal nu te o ri ju, Lo ra Mal vi 
je iz lo ži la pr vi put u ese ju „Vi sual Ple a su re and Nar ra ti ve Ci ne ma“, pu bli ko va-
nom 1975. go di ne u ča so pi su Screen, i sma tra se jed nim od ra do va ko ji su naj-

4 Pe nis envy se ne od no si na na vod nu že ni nu za vist zbog ne do stat ka pe ni sa, već se pod pe ni som 
pod ra zu me va sim bol dru štve ne mo ći, a ne bi o lo ški de ter mi ni zam. 
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če šće ci ti ra ni i uvr šći va ni u an to lo gij ske zbir ke, ra dom ko ji je ute me ljio fe mi-
ni stič ke psi ho a na li tič ke, naj pre fi lm ske, a ka sni je fe mi ni stič ke te o ri je me di ja. 
Iako se te o ri ja po gle da5 od no si la, i u po čet ku bi la pri me nji va na, sa mo na fi lm, 
ona je sa da op šte pri hva će na u ma sov nim vi zu el nim me di ji ma. S ob zi rom na 
to da ovaj esej pred sta vlja pre kret ni cu u raz vo ju jed ne od fe mi ni stič kih te o ri ja 
vi zu el nih me di ja da nas i da su se na osno vu nje ga raz vi le mno ge bit ne te o ri je, 
ap so lut no je ne mo gu će ne ana li zi ra ti mu ško-žen ski iden ti tet u vi zu el nim me-
di ji ma bez ovog ra da, jer upra vo on uka zu je ko li ka je moć vi zu el nog do ži vlja ja 
za po tro ša če vi zu el ne kul tu re, i nu di nam raz li čit pri stup pro ce su iden ti fi  ka ci je 
na osno vu ro da po sma tra ča. Gle da nje u ne ko ga ili pri me ći va nje da ne ko gle da 
u ne ko ga da je nam do sta in for ma ci ja o od no su tih su bje ka ta. Džo na tan Šre der 
(Jo nat han Schro e der) sma tra da „po sma tra nje im pli ci ra mno go vi še ne go gle-
da nje – ono uka zu je na psi ho lo ški od nos mo ći, u ko me je po sma trač su per i o-
ran u od no su na pred met po sma tra nja“ (Šre der, u: Chan dler, 2000). Za raz li ku 
od in ter per so nal ne ko mu ni ka ci je gde je uza jam ni po gled mo guć, jer se ona 
oba vlja „li cem u li ce“, u slu ča ju tek sto va ma sov nih vi zu el nih me di ja, raz me na 
po gle da ni je mo gu ća. Po sma trač mo že da gle da u ono ga ko ji je pred sta vljen 
u me dij skom tek stu, ali ne mo že da bu de vi đen od nje ga, što svim vi zu el nim 
me dij skim tek sto vi ma, kao i de li ma fi  gu ra tiv ne umet no sti, da je „vo a je ri stič ki“ 
aspekt. 

U slu ča ju za be le že nih me dij skih tek sto va, kao što su fo to gra fi  ja ili fi lm, osnov-
na i bit na od li ka je da pred met po gle da ni je sve stan svog po sma tra ča, ta ko da 
po sma tra nje ova kvih za be le že nih imi dža da je po sma tra če vom po gle du vo a je ri-
stič ku di men zi ju. 

 U okvi ru svog is tra ži va nja fi l ma, Lo ra Mal vi ni je pred u ze la em pi rij sko is tra-
ži va nje onih ko ji po se ću ju bi o sko pe već je iz ja vi la da že li da oba vi „po li tič ku 
upo tre bu“ Froj do ve psi ho a na li tič ke te o ri je (ver zi je ko ju je La kan raz vio) da bi 
is tra ži la bi o skop sku pu bli ku (po sma tra če / spec ta tor ship). Nje no is tra ži va nje in-
spi ri sa no psi ho a na li zom ba vi lo se na či nom na ko ji me dij ski tek sto vi kon stru i-
šu „po zi ci ju su bjek ta“, a ne po sma trač kim prak sa ma po je di na ca u od re đe nom 
dru štve nom kon tek stu. Ona se na ro či to in te re so va la za Froj dov po jam sko po fi -
li je ko ji pred sta vlja za do volj stvo ko je se do bi ja po sma tra njem te la dru gih lju di, 
na ro či to kao erot skih obje ka ta, ne oba ve zno ero ge nih de lo va te la, kao i nar ci si-
stič ke iden ti fi  ka ci je ko je je kao do ži vlja je nu dio ho li vud ski fi lm.

5 Po gled je teh nič ki ter min ko ji se ori gi nal no po ja vio u fi lm skoj te o ri ji se dam de se tih go di na pro šlog 
ve ka, i ko ji se sa da na ve li ko ko ri sti u te o ri ji me di ja i od no si se ka ko na po gled po sma tra ča ka re-
pre zen ta ci ji, imi džu lju di u bi lo kom vi zu el nom me di ju, ta ko i na po gled onih ko ji su pred sta vlje ni 
u sa mom vi zu el nom (me dij skom) tek stu. 
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Sa ma sko po fi  li ja za sni va se na kon stant nom i fo ku si ra nom na či nu gle da nja, po-
sma tra nja, ko ji mo že da pre ra ste u op se siv ni vo a je ri zam. To je, na rav no, ve o ma 
mo gu će u za mra če noj bi so kop skoj dvo ra ni, ka da po je di nac mo že da po sma tra 
dru ge, bez bo ja zni da će ga pri me ti ti dru gi po se ti o ci, ili oni li ko vi ko ji se pri ka-
zu ju na plat nu. Mal vi tvr di da mrač na bi o skop ska sa la omo gu ća va po sma tra ču 
da uži va u vo a je ri stič kom pro ce su objek ti fi  ka ci je žen skih li ko va i ta ko đe nar ci-
si stič kom pro ce su iden ti fi  ka ci je sa „ide al nim egom“ ko ji vi di na plat nu, od no-
sno fi l mu, jer iden ti fi  ka ci ja pod ra zu me va po i sto ve ći va nje sa či ni se kom plet ni-
jom, moć ni jom i sa vr še ni jom oso bom ko ja nam se pri ka zu je. Ovaj isti prin cip 
gle da nja mo že mo da pri me ni mo na po sma tra nje re kla ma, od no sno mu ška rac 
kao po sma trač po sma tra pri ka za ni žen ski mo del. 

Lo ra Mal vi je pr va ko ja na osno vu ovo ga tvr di da je u pa tri jar hal nom dru štvu 
„za do volj stvo u gle da nju po de lje no na mu ško/ak tiv no i žen sko/pa siv no“6 (Mal-
vi, u: Chan dler, 2000). Ove tvrd nje su za sno va ne na iz u ča va nju do mi nant nih 
fi lm skih for mi. Kon ven ci o nal ni fi lm ski na ra ti vi u „kla sič noj“ ho li vud skoj tra-
di ci ji ne sa mo da se ti pič no fo ku si ra ju na mu ške pro ta go ni ste već pret po sta vlja ju 
a pri o ri i po sto ja nje mu škog gle da o ca. 

U svo joj ana li zi tra di ci o nal nih fi l mo va, Mal vi da lje ka že da oni pred sta vlja ju 
mu škar ce kao ak tiv ne su bjek te, po je din ce ko ji kon tro li šu dru ge i tre ti ra ju že ne, 
od no sno op ho de se pre ma nji ma kao pa siv nim objek ti ma že lje. To va ži ko li ko za 
mu škar ce na plat nu, to li ko i za gle da o ce (za ko je Mal vi pret po sta vlja a pri o ri da 
su mu škar ci), i jed no stav no ne do zvo lja va ju že na ma da bu du su bjek ti ko ji će ima-
ti sop stve nu sek su al nu že lju. Ta kvi fi l mo vi tre ti ra ju že nu kao objekt u od no su na 
„mu ški po gled ko ji kon tro li še“ (the con trol ling ma le ga ze), pred sta vlju ći „že nu 
kao sli ku“ ili „spek takl“, a mu škar ca kao „no si o ca po gle da“ (Mal vi, u Chan dler, 
2000). To zna či da mu škar ci gle da ju dok su že ne za gle da nje. Mal vi, da lje, sma tra 
da su vi zu el ni ko do vi po pu lar nih fi l mo va „op se siv no pod re đe ni ne u ro tič nim 
po tre ba ma mu škog ega“ (Mal vi, u Chan dler, 2000). To, za pra vo, zna či da je sva ka 
do sa da ko ri šće na re pre zen ta ci ja že ne pod ra zu me va la, od no sno ne gde pre ćut no 
uklju či va la i „mu ške oči“, od no sno po sto ja nje mu škog po sma tra ča, što se po kla-
pa sa pret hod no na ve de nom tvrd njom, da je po sma trač a pri o ri, mu ška rac, a u 
slu ča ju da je že na, ona tre ba da se iden ti fi  ku je sa mu škim po sma tra čem. 

6 Obra ti mo pa žnju na di ho to mi ju ak tiv no/pa siv no; su bjekt (vr ši lac rad nje)/obje kat (onaj nad ko jim 
se rad nja vr ši) ko ja je ne iz be žna u sva kom pi ta nju mu ško/žen skog dis kur sa. Fe mi nist ki nje sma-
tra ju da su objek tiv nost, oslo bo đe nost od vred no sti i ne u tral nost na sta li kao pro iz vo di he ge mo ni-
je mu škog mo de la po na ša nja i raz mi šlja nja, ko ji vred nu je i ne gu je di ho to mi je: objek tiv nost na su-
prot su bjek tiv no sti, ra zum na su prot emo ci ja ma, struč nost na su prot la ič kom zna nju, ap strakt no 
na su prot kon kret nom, itd. 

 Van Zo nen sma tra da na ovaj na čin ima mo kon ti nu i ra no su prot sta vlja nje mu škog prin ci pa žen-
skom (Van Zo nen 1994: 14).  
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Iako ga je Mal vi pr va upo tre bi la, ter min mu ški po gled ko ji se a pri o ri od no si na 
vo a je ri stič ki na čin na ko ji mu škar ci po sma tra ju že ne, po stao je ne što kao fe mi-
ni stič ki kli še. 

Ako po đe mo od či nje ni ce da se sa vre me ne vi zu el ne mas-me dij ske for me ja vlja ju 
ne sa mo kao me sta kul tu re ko ja in for mi šu već i kao me sta fan ta zi je, na osno vu 
na ve de nog, mo že mo da kon sta tu je mo da one pru ža ju po sma tra ču ne ret ko vi še 
uži va nja od in for ma ci ja. Ono što se ja vlja u ovoj or ga ni za ci ji po tro šač kog za do-
volj stva je ste za do volj stvo ko je mo že da se na đe u fra zi „sa mo gle dam“, od no sno 
za do volj stvo ko je se do bi ja iz vi zu el nog spek ta kla iz lo že nih obje ka ta. Mo že mo 
da za klju či mo da je ova kav raz voj Froj do vih kon ce pa ta u da ljim fe mi ni stič kim 
te o ri ja ma omo gu ćio su ge sti van na čin kon cep tu a li za ci je tre nut ka ar ti ku la ci je 
iz me đu po je din ca i re pre zen to va nih for mi. 
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FE MI NIST PER SPEC TI VE ON PSYCHO A NALYSIS AND MA LE DI SCO UR SE 

IN CON STRUC TING FE MA LE IDEN TITY AND SE XU A LITY

Sum mary

Th is ar tic le de als with in ter pre ta tion and re a ding of fe ma le iden tity, espe ci ally 
fe ma le se xu a lity in vi sual me dia from the fe mi nist the ory per spec ti ve. In the 
pa tri ar chal-he te ro se xu al system of re pre sen ta ti ons, fe ma le iden tity ar chetypes 
are de eply ro o ted in the tra di tion of ma le-fe ma le re la ti on ship. As the ma le ro le 
is de pic ted as ac ti ve, the fe ma le iden tity and se xu a lity as well as vi sual re pre-
sen ta tion are for med and in ter pre ted aga inst ma le iden tity cha rac te ri stics as 
the va lid re fe ren ce system. 

Fe mi nist te o ri es as well as pshycho a nalysis, espe ci ally the ma le ga ze the ory, 
di sclo se the for ces be hind the pa tri ar chal-mi sogynist mec ha nism which pla-
ces the wo man, her se xu a lity and body, in a less po wer ful and so ci ally pro-
mi nent po si tion, ta king her for a pas si ve ob ject of ad mi ra tion. Th e man with 
his voayeri stic at ti tu de, has his li bi dal ur ges sa tis fi ed by prac ti ces of an ac ti ve 
spec ta tor. He sa tis fi  es his ur ges for pos se sing a wo man too, at the sa me ti me 
de mi ning and we a ke ning her po si tion of an in de pen dent su bject and re du cing 
her to a com mo dity. 
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NO VE RU SKE DRA ME

Lu ka Kur jač ki1

Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du,
Fa kul tet dram skih umet no sti

An tić, No vi ca (prir.) Vre me ki se o ni ka. Naj no vi je ru ske dra me, 
Zep ter Bo ok World, Be o grad, 2007.

Na kon Gvo zde nog ve ka, No vi ca An tić nam je još jed nom, po no vo u iz da nju 
Zep ter Bo ok World, do neo iz bor i pre vod sa vre me nog ru skog dram skog stva ra-
la štva. Za pr vu knji gu, An tić je vi še ne go za slu že no do bio na šu naj ve ću pre vo di-
lač ku na gra du „Mi loš N. Đu rić“. Za dru gu, pod na slo vom Vre me ki se o ni ka, ove 
go di ne na gra đen je na gra dom „Jo van Mak si mo vić“, ko ja se do de lju je spe ci jal no 
za naj bo lji pre vod sa ru skog je zi ka. Sa rad nik i pi sac pred go vo ra i za pr vu i za 
dru gu zbir ku bio je Jo van Ći ri lov. U pred go vo ru za Vre me ki se o ni ka on je uveo 
či ta o ca u na me re i okol no sti pod ko ji ma je zbir ka na sta la i pre do čio mu op šti 
ton ko ji mo že da oče ku je. Po go vor je, eru dit no i sa že to, ta ko da či ta lac ima kra-
tak pre gled kon tek sta sva ke dra me, na pi sao Bo ško Mi lin. 

Dra me ko je je pri re dio No vi ca An tić mo že mo po de li ti u dve gru pe. Pr vu, ve ću 
i do mi nan ti ju, či ni opus Kse ni je Dragunskе (Ксе ния Дра гун ская) i jed nog od 
naj za ni mlji vi jih sa vre me nih ru skih dra ma tur ga Iva na Vi ri pa je va (Иван Вы ры-
па ев), dok dru gu, „po pu li stič ki ju“, či ne dve dra me iz opu sa bra će Pre snja kov 
(Олег и Вла ди мир Пре сня ков) i jed na dra ma Kon stan ti na Ko stjen ka (Кон-
стан тин Ко стен ко).

Za raz li ku od Gvo zde nog ve ka, gde su pi sci uglav nom re a li stič nim sred stvi ma 
(iz u zi ma ju ći po sled nje dve dra me), opi si va li ru sku sva ko dne vi cu, pi sci pr ve 
gru pe ovog iz bo ra vra ća ju se auto ri ma iz ne što da lje pro šlo sti, i pro ble mi ma op-
šti jim, sve ljud skim, pro ble mi ma du še i ži vo ta, Bo ga i čo ve ka. Kse ni ja Dra gun ska 
de lu je kao na sled nik tra di ci je Če ho va, a ne be ži ni od uti ca ja pri po ve da ča kao 
što su Bu njin ili Bul ga kov, dok je Vi ri pa jev (pa i bra ća Pre snja kov) pod uti ca jem 
Har msa i dru gih ru skih ap sur di sta, naj vi še po for mi, dok je u sa dr ža ju gor či i 

1 ku ri ja ci je@yahoo.com
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su ro vi ji. To je po go to vo oči gled no u Dra gun ski nim dra ma ma, u mno go broj nim 
oma ži ma i pa ro di ja ma kla si ka. Po ne kad to do vo di do ge ni jal nih iz o kre ta nja i 
isme va nja te tra di ci je, ali i sop stve nog tek sta, kao pred kraj „po zo ri šne pri če u 
tri gla ve“ Pi ti, pe va ti, pla ka ti (Пи ть, пе ть, пла ка ть).

Ova dra ma se za i sta, na lik na ne ki fi lm ski om ni bus, od vi ja u tri na pr vi po gled 
ne za vi sne pri če, ali po ve za ne po je di nač nim mo ti vi ma, da bi se pred kraj spo-
ji le u jed nu ce li nu. Dra mu ko ja od svih u ovoj zbir ci osta vlja naj ja či emo tiv ni 
uti sak, Dra gun ska pi še ne spu ta va ju ći se pra vi li ma „kla sič ne“ dra ma tur gi je, ali 
i ne tru de ći se da bu de mo der na mo der no sti ra di. Za ni mlji vo je ka ko se kroz 
dra mu pro vla če usta lje nji mo ti vi i kli šei ko ji se ve zu ju za ru ski ži vot i umet nost 
– od pi sca ko ji se po vu kao u svoj let nji ko vac, po li cij skog isle đi va nja i po ja ve 
KGB-ova ca, do nad re a li stič kog fi  na la ka da se po ja vlju je ču ve na ru ska „troj ka“, i 
to – na za le đe nom je ze ru. S dru ge stra ne, Dra gun ska kao da do kra ja do vo di Če-
ho vlje vu že lju da na po zor ni cu iz ve de „obič ne“ lju de, ne znat ne, ko ji ma se ni šta 
„dra ma tič no“ ne de ša va. U sve tu dra me pro ve ja va pra zni na, a li ko vi ma, ma lim 
i ni štav nim ka kvi je su, je di ni spas je u me đu sob nom zbli ža va nju. Za to sam kraj 
dra me obe le ža va ne ka kav pra znič ni ose ćaj oku plja nja, i sve se za vr ša va „sme-
hom kroz su ze“ u baj ko vi tom fi  na lu. Kao što se u ovoj dra mi za i sta pi je, pe va i 
pla če, ili bar pri ča o to me, ta ko su i „Ru žne pri če o na ma“ za i sta o na ma, o či ta-
o ci ma. Po e zi jom Dra gun ske či ta lac ili gle da lac po sta je je dan od li ko va dra me, 
ko ja kao da je pr ven stve no za či ta nje. 

U dru goj nje noj dra mi, Ose ćaj bra de (Ощущение бо ро ды) ta li te rar nost je još 
iz ra že ni ja. Ona to od sa mog po čet ka otvo re no po ka zu je, pre u zi ma ju ći for mu 
pri po vet ke. U de set sce na, na ko li ko je tekst po de ljen, pro me ni se se dam pro-
sto ra, a u nji ma se iz me đu osta log po ja vlju ju dva ka mi o na, psi, mač ke, ko ko ške, 
za pra vo, či ta vo se lo. Uop šte, ova dra ma bo lu je od te žnji svog auto ra da one o bi či 
for mu, što je či ni, naj bla že re če no, zah tev nom za po sta vlja nje. 

U njoj se re đa ju za i sta fan ta zma go rič ni pri zo ri i pr vo na šta se po mi šlja je ste 
ma gij ski re a li zam Bul ga ko va ili Ša ga lo va plat na, dok su ci ta ti još broj ni ji ne go u 
Pi ti, pe va ti, pla ka ti. Kao i ta mo, gde se di rekt no ci ti ra, i ov de se po ja vlju je ve li ki 
uti caj Bu nji na, s tim što o nje mu glav ni lik, knji žev na kri ti čar ka iz Mo skve, Ma-
ri na, pri ča sa obez gla vlje nim kne zom ko ji kao da je is pao iz jed ne od utvar nih 
pri ča iz Go go lje vih Ve če ri na sa la šu kod Di kan ke; s tim što je ov de očo ve čen kao 
usa mlje nik ko me ne do sta je ljud sko dru štvo. Tu su i bra ća Dmi trij i Ivan Ka ra-
ma zov, ka mi on dži je, „kra lje vi auto stra de“, ko ji mir no iz ja vlju ju ta kve stva ri kao 
što je: „Mo ra mo ku ći, naš ća le lu du je“. 

Me đu tim, ova dra ma je pre sve ga po sve ta se lu – fol klo ru, ži vo sti u ko joj je sve 
mo gu će: ka u boj pe snik, pop ko ji zo ve na mo li tvu za ki šu, ču do vi šte iz mo čva re 
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ko je tu žno uz di še. I ma ko li ko da je toj ži vo sti su prot sta vljen pa tos se o ske sre-
di ne či ja je za par lo že nost na gla še na obli žnjom mo čva rom, autor po ka zu je da su 
od to ga bit ni ji po je di ni tre nu ci ži vot ne ra do sti. 

Na su prot to me, Ivan Vi ri pa jev se ba vi te ma ma ve ćim i op šti jim. Dok Dra gun-
sku vi še za ni ma ju pro ble mi čo ve ka, Vi ri pa je va in te re su je pro blem Bo ga i smi sla: 
on se vi še osla nja na ra ci o nal no u gle da o cu, Dra gun ska na emo ci o nal no. 

Dra me Vi ru pa je va Ki se o nik (Ки сло род) i Ži vot br. 2 (Бытиe № 2) ima ju za ni-
mlji vu struk tu ru. Ki se o nik je po de ljen u de set „kom po zi ci ja“, pre ma de set Bož jih 
za po ve sti, a sva ka od njih po či nje jed nom od za po ve sti ili ci ta tom iz Bi bli je, ko ji 
po sle je di na dva li ka, ON (sam autor) i ONA, sta vlja ju u kon tekst sa vre me no sti i 
tu ma če nje go ve vred no sti. Na rav no, ON i ONA i ni su li ko vi, već od ra zi ide ja (i 
mu škog i žen skog prin ci pa). Ži vot br. 2, ta ko đe je bez pra vih li ko va i gra đen je na 
su ko bu jed nog mu škog i jed nog žen skog „pro ta go ni ste“, s tim što je ovaj ko mad 
sa zdan na jed noj ve o ma za ni mlji voj igri. Vi ri pa jev kao „pra vog“ pi sca ove dra-
me uvo di du šev no bo le snu An to nji nu Ve li ka no vu ko ja nje mu, kao po zna tom 
dram skom pi scu, ša lje svo ju dra mu, kao i pi sma i na po me ne ko ji se ta ko đe po-
ja vlju ju to kom iz vo đe nja (s na po me nom da su nje ni is ka zi na pi sa ni u re a li stič ki 
ve ro do stoj nom sti lu jed nog Ko lja de). Autor, kao i če sto u Ki se o ni ku, ru ši gra ni ce 
iz me đu umet no sti i stvar no sti i igra se nji ma. Pri sve mu to me, on u obe dra me 
ko ri sti sna žan i živ je zik, kao u Ki se o ni ku ka da is ka zu je svo ju po e ti ku: 

ON: I ako mi sliš da bi lo šta o če mu je ov de bi lo re či ima bi lo ka kav lo gič ki 
smi sao, on da bo lje idi na ba let. Jer, po sto ji na sve tu ne ko li ko ba le ta u ko ji-
ma lju di u be lim tri ko i ma pe va ju.

Vi ri pa je vlje va hra brost le ži u to me što se on ba vi onim „ne is ka zi vim“, te ško i 
sa mo na tre nut ke uhva tlji vim, za pra vo pi ta nji ma smi sla; za to u pod na slo vu nje-
go vog Ži vo ta br. 2 i sto ji tra ge di ja smi sla, za to mu ta kav je zik i tre ba. U tom kon-
tek stu tre ba shva ti ti di da ska li ju s po čet ka ko ma da: „Glav ni lik je tekst“. 

Ko mad pro ti če u di ja lo zi ma iz me đu pse u do a u tor ke A. Ve li ka no ve, ko ja je uze la 
ulo gu Lo to ve že ne, i sa mog Bo ga, uža sno ci nič nog, ko ji je uve ra va da ni šta, pa 
ni on sam, ne po sto ji; ta ko da je či tav ko mad nje na stal na po bu na, ali i po bu na 
čo ve ka uop šte, pro tiv oči gled nog be smi sla. Ma da pri me nju je efe kat „one o bi ča-
va nja“, Vi ri pa jev gle da o ca ne že li da pod stak ne na dru štve no-po li tič ko de la nje 
već da ga na te ra na raz mi šlja nje o smi slu, ne da ju ći mu pri tom ni ka kav ko na čan 
od go vor, ni ti su ge ri šu ći da od go vo ra uop šte ima.

Dok je Ki se o nik mo žda isu vi še pri po ve dač ki, Ži vot br. 2 ima, od svih ov de za stu-
plje nih dra ma, naj za ni mlji vi ji scen ski po ten ci jal. Pa žnja je po sve će na de ta lji ma 
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na sce ni, od de ko ra („be la ku ti ja, tri sa tri“), osmi šlje nih ula za ka i iz la za ka li ca, 
efekt nog de ta lja so li ko ja u jed nom tre nut ku pre kri va po zor ni cu, i, naj va žni je, 
po ja vom pro ro ka Jo va na ko ji pod se ća na an tič ki hor i sve nje go ve upo tre be u 
po zo ri štu do da nas.

Po je di na me sta Vi ri pa je vlje vog Ki se o ni ka i Ži vo ta br. 2 nad vi su ju sve dru go u 
ovoj an to lo gi ji (ma da ih je ne u me sno po re di ti sa po no va tor stvu i ne spu ta no sti 
slič nim, ali po ose ća nju ko je iza zi va ju pot pu no raz li či tim, de li ma Dra gun ske), 
ali za to po sled nja nje go va dra ma, Jul (Юль), pred sta vlja njen naj sla bi ji deo. Pod-
na slov ove dra me, na pi sa ne u ma ni ru dra me „kr vi i sper me“ – „pr vi deo dram-
ske tri o lo gi je Iz ba vlje nje“ – alu di ra na pi o nir sko de lo ove dra ma tur gi je, Spa se ni 
Edvar da Bon da. 

Naj pre, po de la sce ne na sek to re A, B, C, D, ko ji su uslov ni ali mo ra ju „po sto ja ti 
u gla va ma iz vo đa ča“, osta la je ne mo ti vi sa na, do pu šta ju ći raz li či ta „uči ta va nja“. 
Autor je (hra bro) po ku šao da na pi še dra mu sa tač ke gle da nja psi ho pa te sa ka ni-
ba li stič kim sklo no sti ma, ali bez du bljeg pro mi šlja nja, ta ko da od dru ge po lo vi-
ne ko mad po sta je se ri ja ubi ja nja i/ili ždra nja, i ume sto ba rem (breh tov ski mo ti-
vi sa ne – ceo tekst iz go va ra Že na) za pi ta no sti o pre do če nom pre o vla da va do sa da, 
ta ko da o po ten ci jal noj ka tar zi o ko joj go vo ri Mi lin ne ma ni go vo ra. Upa dlji va 
a-sce nič nost ove dra me na vo di na za klju čak da se če sto dra me Vi ri pa je va, ko me 
se ne mo že po re ći ta le nat i iz gra đen stil, či ne kao ne što iza če ga sto ji ne ka dru ga 
knji žev na for ma. Ta ko je Ki se o nik po et ski esej u di ja lo škom ob li ku, Jul psi ho lo-
ška pri po vet ka u pr vom li cu, a Ži vot br. 2 pe sma u pro zi u dram skom ob li ku.

Na su prot Vi ri pa je vu i Dra gun skoj, Bra ća Pre snja kov raz vi ja ju „kla sič ni ju“ 
dram sku for mu. Oni nam u dra mi Te ro ri zam (Тер ро ризм) iz no vog ugla do-
no se ak tu el nu pri ču o te ro ri zmu, kroz vi še pri ča, slič no ko ma du Pi ti, pe va ti, 
pla ka ti, ali uz po sto ja nje je din stve ne rad nje. Za ni mlji vost ove dra me le ži u to me 
što se ona za i sta ba vi te ro ri zmom, ali u sva ko dnev nim okol no sti ma. Rad nja je 
ne ka vr sta „do mi no efek ta“, i ma da je njen po kre tač glo bal ni – pret nja te ro ri zma 
na aero dro mu – sve dru ge stva ri u dra mi su sit ne, iz na še sva ko dne vi ce, i sa-
mim tim stra šni je. Pre snja ko vi, slič no Ko stjen ko voj dra mi Hi tler i Hi tler, is tra-
žu ju kli cu te ro ri zma u obič nim lju di ma, ali i, mno go va žni je, ne pri la go đe nost, 
osu je će nost i bez na đe čo ve ka u sa vre me nom dru štvu. To se naj bo lje ogle da u, 
uslov no re če no, glav nom li ku, na zva nom PUT NIK što, s jed ne stra ne, ozna ča va 
bez lič nost, nje go vu od re đe nost onim što ra di, ili po ku ša va da ra di u dra mi, a s 
dru ge upu ću je na bez na đe, ži vot „iz me đu sve to va“. 

Kod bra će Pre snja kov sve po či nje iz sva ko dnev ni ce i vra ća se u nju, što još vi-
še va ži za nji ho vu dru gu dra mu, Igra ju ći žr tvu (Из о бра жая жер тву). Ključ za 
nje no raz u me va nje le ži u sit ni ca ma, slič no kao kod Dra gun ske, ali za raz li ku od 
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fan ta stič nog okru že nja nje nih dra ma, ovo je stvar na Ru si ja XXI ve ka. U ovoj 
ver zi ji sa vre me nog ru skog Ha mle ta, glav ni ju nak Va lja u dra mi ba rem dvo stru-
ko „igra žr tvu“ – po sao mu je da na po li cij skim uvi đa ji ma si mu li ra žr tvu, a u 
ži vo tu glu mi da mo že ma nje ne go što se od nje ga oče ku je, po ku ša va ju ći da iz-
beg ne od ra sta nje i uklju či va nje u ži vot.

Bra ća Pre snja kov, fi  lo lo zi i lin gvi sti, po red ne sum nji ve knji žev ne eru di ci je, po-
se du ju i ši ro ko po zna va nje po pu lar ne kul tu re i, naj vi še od svih auto ra ove zbir-
ke, na la ze se pod uti ca jem za pad ne umet no sti, što im po ma že da se u dra mi 
ba ve od no som Is to ka i Za pa da u Ru si ji, kao i od no si ma Is to ka i Za pa da uop šte. 
Na pri mer, glav na te ma Ma dam Ba ter fl aj je ov de pre pe va na u tra gi ko mič noj pe-
smi ko no ba ri ce u su ši re sto ra nu, ko jom se dra ma za vr ša va. Ipak, ka ko se auto ri 
pre sve ga ba ve pro ble mi ma sa vre me ne Ru si je, ta ko se i na ve de na pe sma mo že 
shva ti ti kao pro blem uda je Ru ski nja. Tu je su ši re sto ran, po sled njih go di na sve 
po pu lar ni ji u Ru si ji, sa pro ble mom na si lja usa đe nom u men ta li te tu na ci je, za tim 
rat sa Če če ni ma u pri či o ku po vi ni so mu na kod pri vat nih pe ka ra i s tim po ve-
zan pro blem kri mi na la (lik Ta hi ra Za ki ro va), pa pro pa da nje sta rih vred no sti u 
pri či o sa da šnoj „šmin ker skoj“ fud bal skoj re pren za ta ci ji, kao i isme va nje bi ro-
kra ti je i be smi sle nih pro pi sa. Me đu tim, auto ri su pre vi še to ga po ku ša li da sta ve 
u je dan ko mad, što zna čaj no na ru ša va nje go vo kom po zi ci o no i stil sko je din stvo. 
Ta ko đe ko mad pre vi še di dak tič ki i eks pli cit no tre ti ra mo tiv o be smi slu ži vo ta, a 
is ti ca nje po en te je ne do volj no „skri ve no“ sme hom. 

Ve ći na re če nog za Te ro ri zam va ži i za ko mad Hi tler i Hi tler Kon stan ti na Ko-
stjen ka, ko ji je kao ne ka vr sta po tvr de ta mo iz re če nih te za. I sa mim na slo vom i 
na slo vi ma po je di nač nih sce na sa Hi tle ro vim ber be ri nom, ku va rom, kro ja čem, 
fo to gra fom, le ka rem i že nom (sva ka se na zi va „Hi tler i...“), pu bli ci se pr vo da je 
kon tekst Hi tle ro vog in tim nog pro sto ra, a za tim i su ge ri še da bi sva ko od njih, 
a sa mim tim i sva ko od nas, mo gao da po sta ne Hi tler. Zlo, ba rem ono naj po-
gub ni je, na sta je u sva ko dnev nom okru že nju, a sva ki fru stri ra ni po je di nac ima 
po ten ci jal da po sta ne ti ra nin. Tekst je pun pa to lo gi je ko ja na ra sta od cr no hu-
mor nog pre ko gro tesk nog i ap surd nog do pa te tič nog do kra ja dra me, pa je s te 
stra ne i za ni mlji va stu di ja jed ne bo le sne lič no sti. 

Ipak, ma ko li ko ide ja bi la in te re sant na, autor kao da ni je znao šta će s njom, ta ko 
da kraj de lu je rav no. I po red iz ve sne sta tič no sti i re pe ti tiv no sti, dra ma Hi tler i 
Hi tler pred sta vlja za ni mljiv i du ho vit uvid u ljud ske stra ho ve, žud nje i nji ho va 
osu je će nja, kao i po sle di ce do ko jih to do vo di.

Ako sve po hva le idu na ra čun pre vo da ko ji je sa vre me nu ru sku reč do neo to li ko 
ve ro do stoj no, sam iz bor dra ma u an to lo gi ji Vre me ki se o ni ka de lu je po ma lo ne u-
jed na če no. Či ni se da bi se Gri ško vec, ili po go to vo So ro kin sa svo jim dra ma ma 
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Do sto jev ski-trip i Me sec da na u Da hau (iz da vač Zep ter Bo ok World) bo lje uklo-
pio u ton ove an to lo gi je. Bez ob zi ra na to, tre ba po zdra vi ti trud da se pred sta vi 
sa vre me ni tre nu tak jed ne zna čaj ne dra ma tur gi je ko ja, sva ka ko, na la zi svoj put 
do či ta la ca i do gle da la ca, što se mo že vi de ti po po stav ka ma sko ro svih ovih 
dra ma na na šim sce na ma. 
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