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ГОВОР ИВАНА ТАСОВЦА, 
МИНИСТРА КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ – 

ДЕБАТА НА ТЕМУ КУЛТУРА И 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ПОСЛЕ 2015. 

ГОДИНЕ
УважениПредседниче,поштованеколеге,дамеигосподо,

Дозволитемипресвегадаизразимзадовољствоштојекул
туракрозРезолуцију68/223препознатакаопокретач,гла
сноговорник, заштитникипутоказ триусвојенапринципа
одрживогразвоја–економског,друштвеногиеколошког.

Нашевреме јевремекризе, алиивремеубрзанетехноло
шкереволуцијекојадраматичномењасветоконас.Идок,
сједнестране,интернетиновимедијистварајунеопходну
основузаразвојглобалногинформационогдруштваидру
штвазнања,укомецарујуидејеиукомесеценеоригинал
ностикреативност,истовремено,економскаглобализација
представљареалнуопасностзакултурнуразноликостши
ромсвета.Закониглобалногтржиштанамећусвојекултур
немоделеисвојепараметреразвоја:затржиштенисубитни
нитрадиција,ниидентитет,ниразличитипоглединасвет.

Јаидаљечврстоверујемдајекултуратајединственакон
стантакојаипојединцеичитавезаједницеоснажује,мења
ичиниспособнимнесамодаразумеју једнидругенегои

МИНИСТАР ИВАН ТАСОВАЦ
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дауживајуусложенојразноликостиљудскогстваралачког
израза.

Какосекултура,технологијаидруштво,међутим,немогу
развијатибезмеђусобногпрожимања,сматрамдајесигуран
путкаочувањуидаљемактивномразвојукултуреу21.веку
управодигитализацијалокалне,националнеисветскекул
турнебаштине.Поддигитализацијомнеподразумевамсамо
чинпохрањивањаиархивирања,негопресвегапроцесства
рањаоквиразанепрекидниприступ,коришћење,међусобно
повезивање,истраживањеи,најзад,креативнутрансформа
цијуматеријалногинематеријалногнаслеђауелектронском
облику.Дигитализацијајезатоистовременоусмеренаина
прошлостинабудућност:онајеичуварколективногпамће
њаигарантсвеопштегтехнолошкогразвоја.

Такође чврсто верујем да је одговорна културна политика
обавезасвих,поцелојвертикалидруштвенеподеле,одме
ђународних организација и влада, преко локалних нивоа
управе,институцијакултуреицивилногдруштва,допоје
динца,грађанина,чијеучешћеукултурномживотуконачно
утемељујеразлогезаафирмацијукултуре.Самоједнотакво
интегрисаноивишеслојнодељењеодговорностиукултур
номсекторуможедаусмериодрживекономскиразвојидо
принесеостваривањумиленијумскихразвојнихциљева.

Утомсмислу,ипроцесдецентрализације јеусловбезко
гасенеможенаправитинапредакуприступуидоношењу
практичних решења. Јачање одговорности локалне управе
оснажујелокалнезаједницечиједеловањеобезбеђујекул
турниразвој,узтолеранцијуипоштовањељудскихправа.

Парадоксглобализацијејеочигледан:глобализацијаотвара
могућностизановевидовекомуникације,сарадњеиразме
не,алисасобомносииопасностодизједначавањаибри
сањаразлика,одпотискивањасвегаоногштонас,каопоје
динцеикаодруштва,чинисамосталним,посебнимидруга
чијим.Нанамаједасе—постављањемкултуреусредиште
свихплановазаодрживиразвојиинтегрисанимприступом
осмишљавању културних политика — изборимо за дру
штвокоједубокопоштујеиактивнопромовишесвеаспекте
људскекреативностииразличитости.
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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

ФИЛМ И ФИЛОЗОФИЈА
Односфилозофијеифилма,моглобисетврдити,започеоје
готоводваипомиленијумапренегоштојепрвифилмсни
мљен:уПлатоновоммитуопећини.Паузајетрајаладугои
наконштосумилиониљудиопчињеногледалифилмовеко
јисупројектованинавеликимбелимплатнимаубиоскопи
ма.ИакојеПлатоннаговестионекуврстубиоскопа,гледање
оптичкихилузијаназиду,којесезатусврхуартифицијел
нопродукујупомоћусветлости,филозофинисуодпочетка
узимализаозбиљно(штовишеговориосамојфилозофији,
негоофилму).Умеђувремену,фасцинацијајепосталаобо
страна.Филмскиствараоцинесамоштообрађујуразличите
филозофскетеме,већправереференцеуправонаПлатонов
митопећини,напримеруБертолучијевомКонформисти,
КјубриковојПакленојпоморанџиилиМатриксубраће(од
носносестреибрата)Вачауски.

Афилмсефилозофијиотвараоодпочетка,имајућиувиду
управоназначенунапетостизмеђузамислифилмаињегове
материјализације,односноидеалаитехнолошкеоствариво
сти.Такође,офилмусемисли,паифилозофскимисли,због
новинекојудоноси,односнозбогсвојесинтетичкеприроде
инановопостављеногпроблемапредстављања,кључногза
поимањеуметностиусвакојепохи,паизасаморазумевање
читавеједнекултуре.

Отварање значајног простора проблему односа филма и
филозофије,чемуприсуствујемопоследњихгодинаидеце
нија,истовременоохрабрујеионеспокојава.Охрабрујејер
сведочиоконачнолегитимизованомстатусуфилмаукул
турикојојприпадамо,освојеномместуу светумишљења,
стварањаиделања, доконеспокојава јерможданаслућује
крај овеуметностиимедија,макаруобликуукојој је до
садазнамо.

Промишљање односа филма и филозофије засновано на
идејифилмакаомишљења,каодаове„сликеупокрету”же
лидаспасеодкултурнемаргинализације,крозсудбинупуке
карикеуланцупроцесаглобалнемедијатизације.Жељада

АЛЕКСАНДАР ПРЊАТ и ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ
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сефилмпрекосвогодносасафилозофијомповежесачи
тавим резервоаромљудског знања у себи крије данас по
мало„застареле”хуманистичкеобзире.Ипак,чиниседаје
и даље будно оно настојање да се понудешире теоријске
основезапромишљањефилмакаоуметности,медијаикул
турногфеномена,односнодасенеодустанеодкружењаоко
питања,,штајефилмкаофилм?”

Желелибисмодаовај тематдадоприносдијалогуизмеђу
филмаифилозофије,дакледијалогусазначајнимимплика
цијамананашеразумевањеуметностиимедија,паичитаве
културеукојојживимо.Азаштодане,инанашеразумева
њефилозофије.

дрАлександарПрњат
дрВладимирКоларић
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Sve u či liš te u Ri je ci, Od sjek za fi lo zo fi ju, Ri je ka, Hr vat ska

DOI 10.5937/kultura1442013V
 UDK 791.3:1

originalan naučni rad

FILM KAO FI LO ZO FI JA
Sažetak:Učlankusepreispitujestavofilmukaomedijufilozofije.U
suvremenojliteraturipostavljasepitanjemoželifilmdatioriginalanfi
lozofskidoprinosilijekrajnjidosegfilmailustriratifilozofskiproblem.
Tvrdimdanatopitanjenemožemoodgovoritineovisnooperspektivi
gledateljaiznanjukojimonraspolaže.

Ključneriječi:film,filozofija,ilustracija,umјetnost

Filozofijaufilmu1

Pitanjefilozofiranjakrozmedijekojinisustrogogovorećifilo
zofski sve se češće javlja u suvremenoj estetici.MarthaNus
sbaumiPhilipKitcher2samosunekiodautorakojiglasnoza
govarajustavo izjednačavanju(nekih)književnihdjelasfilo
zofijom, JamesHamilton (konferencijsko izlaganje) raspravlja
opovezanostikazalištaifilozofije,araspraveotomejelifilm
filozofija–odnosno,moželisefilozofiratikrozfilm/filmom–do
sadasugeneriraledesetkeknjigairaspravatenebrojenomnogo
‘filozofskih’ analiza i interpretacija različitih filmova3. Pitanje
identitetaufilmovimaBladerunneriMemento(dainespomi
njemoZvjezdanestazeiostalesciencefictionscenarije),pitanje
skepticizmau trilogijiMatrix,objektivnost/relativnost istineu
filmovimaRashamoniCitizenCanesamosunekiodnajčešće

1 ČlanakjenastaousklopuistraživanjanaprojektuIdentitet,kojisefinancira
odstraneSveučilištaRijeka.

2 Vidi Nussbaum, M. (1990) Love’s Knowledge, London: Oxford: Oxford
UniversityPressin:Kitcher,Ph.(2013),DeathsinVenice:TheCasesofGu
stavvonAschenbach,NewYork:ColumbiaUniversityPress.

3 Vidiprimjerice:Abrams,J.ed. (2007)ThePhilosophyofStanleyKubrick,
TheUniversity Press ofKentucky;Conard,M. (2007)ThePhilosophy of
Martin Scorsese, Lexington: The University Press of Kentucky; Davies,
D. ed. (2009)Thin Red Line, London andNewYork:Routledge; Falzon,
C.(2002)PhilosophyGoestotheMovies,LondonandNewYork:Routled
ge;Gilmore,R.(2005)DoingPhilosophyattheMovies,StateUniversityof
NewYorkPress;Livingston,P.(2009)Cinema,Philosophy,Bergman,Ox
ford:OxfordUniversityPress;Mulhall,S.(2008)OnFilm,LondonandNew
York:Routledge.

IRIS VIDMAR
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raspravljanihprimjerafilmakojisezasigurnoineporecivoosla
njaju na nekufilozofsku ideju, doktrinu, teoriju ili sustav.No
pitanjeje,dalitifilmovifilozofirajuiakoda,štototočnoznači,
odnosnokakavjezapravofilozofskidoprinosfilma?

Jednostavnostiradi,preuzetćuovdjeklasičnupričuotomekako
semožefilozofiratikroznekiumjetničkimedij4,bilotoknjižev
nodjeloilifilm.Naosnovnojrazini,umjetničkodjelomožesa
državatireferencunanekifilozofskiproblem,teorijuilisustav,
alitajfilozofskiaspektnijeninakojinačinrazrađen,aradnja
semožepratitiineovisnootomejelipublikaupoznatasfilo
zofskomdimenzijom.Nazovimoovoreferiranjemnafilozofiju
uumjetničkomdjelu.

Najednomvišemnivou,filozofskadimenzijamožebitividljiva
utomeštojefilozofskiproblemiliteorijagradivnibloksamog
djela,nanačindagledateljudjeluprepoznajeimožeidentifici
ratifilozofskiproblem(teoriju).Drugimriječima,filozofski je
problemcentralnidioradnjeizbogtogamožemorećidaumjet
ničkodjeloilustrirafilozofskiproblem.Nazovimoovofilozofi
jomuumjetničkomdjelu.

Naposljetku,pretpostavljase,umjetničkodjelomožebitimedij
krozkojiserealizirajunovefilozofskeideje,odnosnofilozofski
problem(irješenja)dobijajusvojunovudimenzijuobziromna
tokakosurazrađeniuumjetničkomdjelu.Utomsmislu,tvrdi
se,filozofskijedoprinosoriginalaniinovativan,pričemuautor
razvijasvojufilozofskuteoriju.Ovojefilozofijakrozumjetničko
djelo.

Unutarraspravaopovezanostifilmaifilozofije,raspravasenaj
češćevrtiokotogamoželisezaistabranitistavofilozofijikroz
umjetničko djelo (ili, filozofiranje filmom) ili je ipak konačni
dosegdokojegfilmmožebitisredstvoilimedijfilozofijesadr
žanou idejio ilustraciji (filozofijauumjetničkomdjelu).Dok
sunekiautoriusredotočeninatodapokažudailustriranjenije
dovoljnozageneriranjetezeofilozofiranjufilmom,menećeov
djeprimarnozanimatikolikojezapravojakatezaoilustraciji,
odnosnoukojemtrenu(izbogkojihfaktora)ilustracijafilozof
skogproblemaprerastaufilozofiranjefilmom.

Odgovornaovopitanjeuvelikojjemjeriovisanotomeštose
smatrafilozofiranjem,odnosnokakoznamokadafilozofiramo.
Unatočmožebitnojneozbiljnostiovogpitanja,inajmanjipogled
naliteraturupokazujekolikojezapravoteškodefiniratifilozo
fijuifilozofiranje5.Jelifilozofijavezanauzmetodukojukoristi

4 ZadetaljanprikazvidiKitcher,Ph.(2013),Nav.delo.
5 VidiprimjericeBerčić,B.(2012)Filozofija,svezakdrugi,Zagreb:IbisGrafi

ka;Hagberg,G.andJost,W.eds.(2010),ACompaniontothePhilosophyof
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(precizno i jasno argumentiranje, dijalektička metoda suprot
stavljanje teze i antiteze, traženje nužnih i dovoljnih uvjeta),
uz tematska pitanja koja si postavlja (priroda stvari, identitet,
kauzalnost,znanje,mudrost,pravda),iliuzciljkojemteži(ot
krivanjeistineosvijetu,čovjekuistvarima)?Jelisržfilozofije
urefleksijii(samo)promišljanju,iliuljubavipremaistini?Iko
načno,akoimožemoodreditištojefilozofijaikojesuisključivo
njezine‘teme’,možemoliodrediti ikoja je isključivonjezina
metoda?Sokratjepreziraozapisivanjeismatraojedasefilozo
fijamožeodvijatisamourazgovoru.Izabravšiotrovumjestobi
jegapokazaojeupunomsmisluriječištoznačiživjetifilozofiju,
svrstavajućise,uzprimjericePirona,međuonefilozofekojisu
svojefilozofskesustaverealiziraliuvlastitimživotima.

Nastranuovakveizuzetke,možemoipaktvrditidajeprimarni
medijfilozofijejezik6.Tojeijedanodrazlogazbogkojeganeki
smatrajudasefilozofija iknjiževnostmogu–baremunekim
slučajevima – dovesti dovoljno blizu da semeđu njima brišu
granice.Kitchergovorio‘psihološkimučincima’kojiučitatelju
književnihdjela(kojasemogusmatratifilozofskima)izazivaju
novavjerovanjaitvrdidaseidentičniprocesiodvijajuiususre
tusfilozofijom.Sdrugestrane,ukolikojezaistajezikprimarni
medijfilozofije,tadatoujednoznačidasefilmom–daklepri
marnovizualnimmedijem–nemožefilozofiratibudućidaje,
kakojePlatontvrdio,vizualnimedijuvijeksekundaranikogni
tivnomanjevrijedanuodnosunajezičnimedij7.

PaisleyLivingston8držidasetezaofilozofiranjukrozfilmmo
žeprihvatitisamoukolikopokažemodajeonaodrživausvojoj
najradikalnijoj formulaciji, prema kojoj je filozofski doprinos
filmapovijesnoinovativan,takavdadoprinosiznanjuonekom
filozofskomproblemuitonanačindajeneovisaniautonoman.
Ovakva‘jakaepistemološkateza’(kojusmogorenazvalifilozo
fijomkrozumjetnost)premaLivingstonumeđutimnemožese
zadovoljiti,obziromdadoprinosfilmafilozofskomeproblemu

Literature,WileyBlackwelliEldridge,R.ed.(2009),TheOxfordHandbook
ofPhilosophyandLiterature,Oxford:OxfordUniversityPress.Oproblemu
razlikovanjafilozofijeiknjiževnostividi:Vidmar,I.(2013)Filozofijaiknji
ževnostosvijetuičovjeku:istoarazličito,Prolegomena,12,2,str.285313

6 Zaraspravu,vidiHagberg,G.andJost,W.Nav.deloiElridge,R.Nav.delo.
7 Mnogiautorismatrajukakoje tezaonedostatnostivizualnogmedija i ilu

stracije samopobijajuća,obziromnaučestalokorištenje ilustracijau samoj
filozofiji (vidiFalzon,C.Nav.delo i Wartenberg,T. (2006)Beyondmere
Illustrations:HowFilmsCanbePhilosophy,TheJournalofAestheticsand
ArtCriticism,64,1,pp.1932),Zaraspravuotomejelifilmjezičniilivizu
alnimedijvidi:Gaut,B.(2010)APhilosophyofCinematicArt,Cambridge:
CambridgeUniversityPress.

8 VidiLivingston,P.(2006)ThesesonCinemaasPhilosophy,TheJournalof
AestheticsandArtCriticism,64,1,pp.1118iLivingston,P,nav.delo.
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nikadanemožebitijedinstveniuvijekostajeovisanilibarem
djelomice uvjetovan postojećim filozofskim teorijama i inter
pretacijama.Obziromdaseovajakatezanemožebraniti,sma
traLivingston,niostalinačinifilozofijeufilmunisudovoljno
značajnidabismotvrdilidasefilozofiratimožekrozfilm.Film
može ilustriratifilozofskiproblem,alinemožefilozofirati iu
tom je smislumaksimalno štofilmmože ponuditi to da bude
koristanpedagoškialatzafilozofskoobrazovanjeiboljerazu
mijevanjefilozofskihproblemaistajališta.

OptimističnistavopitanjufilozofiranjafilmombraniThomasE.
Wartenberg,9kojidržikakonisamifilozofinerazvijajuuvijek
jedinstvene i nove filozofske teorije.U tom je smislu zahtjev
kojegLivingstonstavljapredfilmprejakinepotreban.Filozof
skavažnostfilmovaproizlaziizčinjenicedafilmoviilustriraju
filozofskeproblemeiliteorijetenatajnačindoprinosefilozof
skomeznanjukodgledatelja.Samailustracijaimavažnuine
zaobilaznuuloguiufilozofiji,stoga,tvrdiWartenberg,filmkao
ilustracijamoženaistinačinbitifilozofskirelevantan.

Filozofijaufilmuilifilozofijakrozfilm?

Filozofskiproblemkoji je relevantanuovim raspravamamo
žesedefiniratinanačindasepitamoukojemtrenuilustriranje
filozofskogproblemaufilmuprelaziuoriginalnoi inovativno
filozofiranje filmom koje u konačnici generira novi filozofski
doprinos.Tvrditćusljedeće.Prvo,pitanjeofilozofskojdimen
zijifilmapitanjejeotomejelifilozofijaobjektivnoprisutnau
filmu,ilijeonasvojevrsnoresponsedependentsvojstvo,usmi
sludajevidljivasamoonimgledateljimakojiimajurelevantno
pozadinskoznanje.Drugo,obziromnato,odgovornapitanjeo
ilustraciji ioriginalnomdoprinosunemožesedatineovisnoo
tometkojegledateljikakvojenjegovopozadinskoznanje.Ob
ziromnatedvijeteze,raspravaotomeukojojmjerifilmmože
bitimedijfilozofijenužnomora,iakotonajčešćenečini,uzetiu
obzirgledatelja,anesamodjeloinamjerefilmskihautora.

Pogledajmonajprijenekeodprimjeranakojesefilozofijamo
žepojavljivatiufilmovima10.Primjerice,filmMalodobrihlju
dipolemiziramakjavelističkistavpremakojemciljopravdava
sredstvo–podvrgavanjeslabijeuspješnihvojnikaraznovrsnim
bolnimtretmanimasciljempospješivanjanjihovihmogućnosti
opravdavasečinjenicomdaoninatajnačinpostajuboljivojnici,

9 Vidi:Wartenberg,T.nav.delo.
10Pretpostavljamdasuprimjerikojenudimdovoljnopoznatiidastoganema

potrebezadetaljnimprepričavanjemsadržaja.Zbogograničenostiprostora,
interpretacijekojenudimsamosudjelomičneiusredotočenesamonaneke
aspektefilma/serije.Sasvim sigurno, svaki odovihprimjeraotvara i neka
drugafilozofskapitanja.
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štoznačidajezemljakojubranesigurnijaizaštićenija,unatoč
tomešto je takvoponašanjeokrutno izabranjeno.Onog trena
međutimkadajedantakavtretman–tzv.Kodcrvenozavrši
smrćuvojnika,cijelijetakavsustavdovedenupitanje.Zajed
noslikovima,gledateljjepostavljenpredpitanjejelisigurnost
nacije dovoljno važan cilj da se povremena mučenja slabijih
opravdaju.Iakonigdjeufilmunemadirektnihreferencinama
kjavelizam,načinnakojisedijaloziodvijajuomogućujegleda
teljudasamkonstruiraargumentezaiprotivtakvogastava.U
tomsmislu,možesetvrditidasefilmomfilozofira,iakojemalo
vjerojatnodabiitkotvrdiodafilmnudiinovativnidoprinos.No
filozofskijeproblemsvakakoočitionajgledateljkojigapro
pustiuvidjetipropuštajednuodnajvažnijihdimenzijaufilmu11.

Noizuzevovogcentralnogproblema,filmilustriraonoštoMi
randaFricker12 nazivaepistemičkomnepravdom,odnosnona
čin na koji se ženama sustavno uskraćuje pripisivanje statusa
pouzdanog informatorauprocesu svjedočanstva.Lik JoAnne
(DemiMoore)unatočsvojemhijerarhijskompoložajuiuspješ
nojkarijerisustavnojepodvrgаvanatakvomtretmanu,kakood
svojihnadređenih(muških)kolega,takoiodonihkojisunjoj
podređeni.ZailustracijuepistemičkenepravdeokojojFricker
govori,uzetćemozaprimjerscenuručkanaKubi;odvjetnički
tim,kojibranivojnikeoptuženezanapadnavojnikaSantiaga
i njegovu smrt, dolazi u vojnu bazu kako bi obavili informa
tivnerazgovoresnadležnimvojnicima,međukojimajeglavni
Pukovnik Jessep (JackNicholson).Obzirom na način na koji
jeradnjaispričana,gledateljznadajenapadnaSantiagazaista
Kodcrveno.

PukovnikJessep:ŠtotvrdišJoAnne?

DanielKaffee:Ništanetvrdi.Onačestoništanetvrdi.Toje
dionjenogašarmagospodine.Misadaodlazimo.Hvalavam.

JoAnne:TvrdimdaseKodcrvenoidaljeprovodiovdje.Dali
seKodcrvenoidaljenaređujeuovojbazi?

DanielKaffee: Joanne, pukovnik nemora odgovoriti na to
pitanje.

JoAnne:Da,mora.

DanielKaffee:Ne,zaistanemora

11Ovonaravnoneznačidagledateljnemožecijenitifilmna temeljudrugih
njegovihosobina, kao što jeprimjerice izvrsnaglumaglavnih i sporednih
glumaca,komičnostpojedinihscenaihumorkojiproizlaziizkontrastalika
TomaCruseaiDemiMooreislično.Ovajjefilmujednoijedanodnajboljih
inajpoznatijih‘filmovasudnice’.

12Vidi:Fricker,M.(2007)EpistemicInjustice:PowerandtheEthicsofKno
wing,Oxford:OxfordUniversityPress.
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JoAnne:Da,zaistamora.Pukovničke?

PukovnikJessep:Upravomi jesinulo!Onaimavišičinod
tebe,Dani.

DanielKaffee:Dagospodine.

PukovnikJessep:Neštovamželimreći idobroslušajte, jer
ovozaistamislim.Tisinajsretnijičovjeknasvijetu.Ništana
svijetunijetakoseksikaoženakojojmorašsalutiratiujutro.
Promakniteihsve!kažem,jertojeistina.Akotivišačasnica
nijepopušila,epa,propuštašononajboljeuživotu!

JoAnne:Pukovniče,Kodcrveno,daliseidaljenaređuje?

PukovnikJessep:Naravno,mojjeproblemštosampukovnik;
moratćuseidaljetuširatihladnomvodomsvakojutro,sve
doknekaženskanepostanepredsjednicom.

JoAnne:Nistemiodgovorilinapitanjegospodine.

PukovnikJessep:Opreznostonom,časnice!

Nekolikojefilozofskirelevantnihproblemauovojsceni.Odnos
KaffeeapremaJoAanneilustriraepistemičkunepravduokojoj
Frickergovori.Iakojepodređeničasnik,Kaffeebezproblemai
nesmetanozanemarujepotencijalnuvažnostonogaštoonago
voriistavljaseunadmoćnupozicijunaspramnje,pokazujućita
konačinnakojimuškarcipretpostavljajudaimajunadmoćnad
ženama, neovisno o kontekstu ili (potencijalnoj) epistemičkoj
nadmoćižena.Njegovamoćstogaproizlaziiznjegovaspolnoga
identiteta,aneizhijerarhijskenadmoćiilistvarnihrezultata.Pu
kovnikJesseppakpokazujenakojinačinmuškarcikoristesvoju
moćkakobistvoriliokruženjeukojimasužene,unatočsvojim
sposobnostimaipostignućima,svedenenaseksualneobjekte.

Plauzibilno je pretpostaviti da se ova scenamože pratiti i ra
zumjetiibezprepoznavanjailiosvješćivanjaovefilozofskedi
menzije(iakoćevjerojatnogledateljicekojesuisamežrtvom
epistemičkenepravdeprepoznatiunjojbaremnekasvojaisku
stva).Gledateljkojineuočiodnosmoćiinačinnakojimuškarci
koristesvojumoćkakobi‘ušutkali’ženesvejednoćerazumjeti
radnju,usvojitirelevantneinformacijeijednakouspješnouklo
pitiovuscenuuradnjufilma.Štoviše,scenauspješnoslužiikao
referentnatočkazaodnoslikovaDemiMooreiTomaCrusea;
njezinaozbiljnostnaspramnjegovenonšalantnosti,njezinapre
danost naspram njegove površnosti, njezina hrabrost naspram
njegovepočetnenezainteresiranostiunekimtrenucimapobuđu
jukomičneefekte,dokunekimtrenucimaocrtavajusvutežinu
problema s kojim su suočeni ne samo likovi nego i gledatelj,
ukolikoseupustiufilozofskopromišljanjeoopravdanostiKoda
crveno.Naravno,filmpobuđujeipitanjeodgovornostimarinaca
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obziromnanaređenjakojasuimdana;činjenicadasuDawson
iDowneynakrajufilmaoslobođenikrivnjezaubojstvo,alisu
(ipak)nečasnootpušteniizvojske,dajenaslutitidafilmzagova
rastavpremakojemmarianacipakimaodgovornostnadsvojim
postupcimaneovisnoozapovjednojliniji.

UMalodobrihljudifilozofskajedimenzijaprisutnanatemat
skojrazini(uviduopravdanostimakjavelističkihmetoda,kon
sekvencijalizma, pitanju odgovornosti), kao vizualni primjer
(epistemičke nepravde kako ju tumači Fricker) i kao izravna
filozofskadiskusija(filmobilujedijalozimaukojimaseproble
matiziraprimjenjivanjeKodacrveno,štokulminiraupoznatom
monologu JackaNicholsona i njegovom ‘Nemožeš podnijeti
istinu!’).Nofilozofskadiskusijamožebitiprisutnaufilmuina
eksplicitnijinačin.Dužnost‘ispravljanja’moralnološihpostu
pakacentralnoje(filozofsko)pitanjejednogodnajkontroverz
nijihfilmovajednogodnajkontroverznijihredateljadanašnjice.
LarsVonTierfilozofskejedebateučinioključnimaufilmuDo
gville13,kadaGrace(zanemarimosimboličkoznačenjenjezina
imena)moraodlučitihoćeliseosvetitisvojimmučiteljimaili
imoprostiti.Gracein jemoralni sustavobilježenpotrebomza
opraštanjem,odnosnouviđanjemdaunekimsituacijamaljudi
čine loše stvari zbogokolnosti u kojima senalaze, a ne zbog
svojelošeprirode.Gracejestogasklonaopraštati,iakotodolazi
iznjenoguvjerenjadajemoralnosuperiornijaostalima.Izme
đuostalog,Grace tvrdikakopojedincimorajumoćiopravdati
svoje postupke drugima i ako u tome uspiju, tada su njihove
radnjeispravne.Ovakavjemoralnisustavsuprotstavljenonome
njezinaoca,kojismatrakakoljudinezaslužujuoprostukoliko
sunjihovipostupciloši;toje,tvrdion,jedininačindaljudima
pokažemodaihsmatramoodgovornimazanjihovepostupke.

Moralne su interakcije u filmu naizgled utemeljene na načelu
‘milozadrago’.Bježećiodsvojemafijaškeobitelji,Gracemo
listanovnikeDogvilleadajuzaštite,azauzvratimpomažeu
obavljanju svakodnevnihposlova.Takvouređenje funkcionira
naobostranozadovoljstvo–Grace jezahvalnazazaštitugra
đana,aonisuzahvalnizanjezinupomoć–svedotrenakada
Gracepostanetraženanesamoodsvojegaocanegoiodpoli
cije.Shvaćajućikakvoj sedodatnojopasnosti izlažu,mještani
tražeodGracedaobavljajošvišeposlova.Njihovoizrabljivanje
prerastauzlostavljanje,seksualno,psihološkoifizičko,aGrace
postepenopostajenjihovazatvorenicairobinja.Nakrajufilma,
građani odlučuju predati Grace njezinome ocu, ne shvaćajući

13Jednostavnosti radi, zanemarit ćuovdje likToma (kojegaglumiPaulBet
tany) ifilozofskeidejekojimasebavi.Iakonjegovateorijskapromišljanja
stojekaopozadinacijeleradnje,sveobuhvatnainterpretacijafilmaprevazišla
biprostorčlanka.
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tkojeon.IakoGraceupočetkuočekujeočevukaznu,otacjoj
nudizaštitu.Gracesadaimamogućnostosvetitise,ilioprosti
ti.Dosljednasvojemmoralnomkodu,Gracetvrdi:„Ljudikoji
ovdježiveradenajbolještomoguuiznimnoteškimokolnosti
ma”,nootacjojpostavljapitanje:„Jelinjihovonajboljezaista
dovoljnodobro?”Gracesadapreispitujesvojamoralnanačela,a
kroznjezinumoralnudilemugledateljevodisveznajućinarator:

„Kakoihjemoglamrzitizbogonogaštosu,nakrajukrajeva,
samonjihoveslabosti?Onabivjerojatnoisamanapravilaono
štosunjojnapravilidaježivjelaujednojodtihkuća.Dabiih
procijenilaobziromnasvoje standarde,kako je tonjezinotac
rekao,nebiliona,budimopošteni,učinilaistoštoiChuckiVe
raiBenigospođaHensoniTomisvitiljudiusvojimkućama?
Gracejezastalaidokjestajala,oblacisuserazišliipropustili
sumjesečevusvijetlost.(…)Kaodajeisamosvijetlo,dosada
takomilostivoijedvavidljivo,napokonodbiloprikrivatigrad…
Iiznenadajeipredobroznalaodgovornasvojepitanje.Daje
onanapravilatoštosunapravilioni,nebimoglabranitinitije
danjediniodsvojihpostupakainebiihmogladovoljnooštro
osuditi…Ne, to što su oni učinili nije bilo dovoljno dobro. I
akonetkoimamoćtoispraviti,tadajenjegovadužnosttouči
niti.Zbogdrugihgradova,zbogljudskosti,inenajmanje,zbog
samogljudskogbićakojejeGracebila.”

Opravdavajućisvojpostupakkažnjavanja,aneopraštanja,Gra
cepostuliranovonačelo:Želimkoristitimoćdabihovajsvijet
učinilamaloboljim.UbijanjestanovnikaDogvillea,tvrdiGrace,
jedinijenačindasespriječimogućnostdanetkodrugiponovno
proživisveštojeonaproživjela,atimećeisvijetpostatimalo
boljemjesto.

Još jedan razlogzbogkojeg jeDogville zanimljivuovoj ras
pravijestčinjenicadaprikazujedvanačinanakojisemožefi
lozofiratiufilmu.Grace,njezinotacisveznajućinaratorfilozo
firajujezikom,usmisludagovorejasnoformuliraneiprecizno
izraženeargumente,gotovonanačinnakojibitiistiargumenti
mogli biti izraženi ufilozofskomčlanku ili diskusiji.Nofilo
zofija se nazire u filmu i u vizualnomobliku, pri čemupred
metipreuzimajusimboličkoznačenje.Jednojetakvomjesečeva
svijetlostkoja,uprethodnocitiranojsceni,simbolizirapromje
nuGraceinamoralnogakoda.Kaoštomjesečinavišenemože
skrivatigrijeheipropustestanovnikaDogvillea,takoniGrace
višenemožeignoriratiteistegrijeheiopravdavatiihokolno
stima.Njezinmoralnisustavmoraserevidirati,takodauključi
novesituacije inovanačelakojapostulira.Drugisimbol,koji
otvara problemmoralnog sazrijevanja i napretka, ali i pitanje
postojanjairazvijanjazla,sadržanjeuvizualnojsliciogrozda:
„Gracejepogledalaogrozd,takokrhakuglatkojtami.Biloje
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dobroznatidaće,ukolikosenitkonebude lošeodnosiopre
manjemu,uproljećekaoiuvijekbititamo,auljetoćesepo
novnosavijatipodneshvatljivomkoličinombobicakojesutako
ukusneupitama,posebnoscimetom”.Ovajnaizgledsporedan
opisgrmaogrozdamožeseinterpretiratikaosimbolčovjekova
moralnograzvoja:ukolikosenitkoneodnosilošepremanjemu,
ljudskobićemožeprocvasti,nouokolnostimakojenisutakve,
onomožebiti(postati?)sposobnozanajvećeokrutnosti.Grace
postaje ‘okrutna’ (pravedna?) nakonmučnih iskustava koja je
doživjelauDogvilleu,noštojestanovnikeDogvilleapretvori
loumučitelje?Jesulitobileokolnosti,kaoštoGracetvrdisve
dosvogpreobraćenja,ilijetoipaknekoinherentnozlounjima
(namaisvakome)?Filmnenudiodgovornaovopitanje,asam
jeVonTier,komentirajućifilmrekaodaonpokazujekakosezlo
svugdjemožerazviti“14.

Ovakvosefilozofiranjepojavljujenesamoufilmovimavećiu
serijama,iakosuunutarfilozofskeanalizeserijekaokategorija
čestozanemarene–nepravedno,obziromnanjihovaestetskai
umjetničkasvojstva,aliipotencijalnufilozofskudimenziju.Ne
davnookončanserijalShowtimeaDexterkrozosamjesezona
polemiziraoosmrtnojkazni,odnosnooopravdanostiubijanja
onihkojisuisamipočiniliubojstvo.Naravno,trikjebioutome
daDexter–stručnjakforenzikekojidanjuradikaoforenzičar
anoćukaoserijskiubojica–zbogsvojesociopatskeprirode i
nesposobnostiosjećanjaemocijaimaneutaživupotrebuzaubi
janjem,nopodvodstvomsvojegocarazvijakodkojimudozvo
ljavadaubijasamooneosobezakojesenedvojbenopokažeda
suisamipočiniliteškezločineiubojstvo.

Moralnaupitnostiopravdanostovogakoda,pitanjedobraizla
odnosnoDexterovemoralnostiilinemoralnostiprotežesekroz
gotovosveepizode,biloiznjegovesubjektivneperspektive,bi
loizperspektivezakonodavnogaikaznenogasustava.Polemi
ziranjukazneiopravdanjakažnjavanjabilajeposvećenaicijela
druga sezona,ukojoj senakon slučajnogotkrićakosturanje
govihžrtavapolicijskahajkausmjeravanaotkrivanjaDextera.
Različitilikoviovdjezagovarajurazličitefilozofskepozicije,a

14VonTierovjekomentarzapravoodgovornainterpretacijefilmakojeDogvil
le vide kao ilustracijuAmerike i njezina neodgovorna ponašanja naspram
nasilja(vidiScott,A.O.(2004)Dogville:ItFakesaVillage,TheNewYork
Times, March 21, http://www.nytimes.com/2004/03/21/movies/dogville
itfakesavillage.html?pagewanted=all&src=pm). Film se svakako može
interpretirati na taj način, ali jednako je zanimljivo film interpretirati kao
umjetničkiizričajStanfordprisonexperimentakojipokazujudasečakiu
najboljimokolnostimaljudimogurazvitiuiznimnookrutnabićainanijeti
drugimbićimaneopisivubol.VonTierovkomentar,premakojemfilmneis
tražujeuzrokezlanegonaprostopokazujedajeonomogućeuvijekisvugdje,
podupiretakvuinterpretaciju.
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diskusijakulminirauscenisučeljavanjaizmeđuDexterainared
nikaDoaxa,Dexterovogkolegekojirazotkrivanjegovidentitet.
Branećisvoj‘kod’,Dextertvrdikakosvojimpostupcima–ka
žnjavanjem (dakleubijanjem)kriminalaca– čini svijetboljim
mjestom,aobziromda,za razlikuodDoaxa, tone radi samo
‘unutarradnogvremena’,smatrakakojemoralnonadmoćniji.
NoDoaxsmatrakakojetakvoponašanjenedopustivo,braneći
pritomstavkakopravonakažnjavanjeimajusamoinstitucijeali
neipojedinci.

DexterneprestanoiuvijekiznovapreispitujesvogaTamnogSu
putnika,balansirajućitakoizmeđukantijanskoga/deontološkoga
načelaoapsolutnojzabranjenostiubijanjaikonsekvencijalistič
kogastavapremakojemsemožetvrditidajeubojstvomoralno
opravdano,ukolikodovodidodobrihposljedica.Utrenujedne
odtakvihmoralnihdvojbi,uzrokovanesaznanjemdaćenevina
ženaumrijetiukolikojuonsamnespasi takodaubijenjenog
ubojicu, Dexter razgovara sa specijalnim agentom Landyem,
kojipredvodipolicijski tim.Isprvakantovskibranećimoralno
načelo,Lundytvrdi:„Nikadanijeopravdanoubitinekoga!”„Ne,
nije”, slaže seDexter.NoLundy tadadodaje, „Osimnaravno
ujednomslučaju.Dasespasinevinživot”.Shvaćajući tokao
opravdanjezasvojepostupkeimelemzasvojuranjenusavjest,
Dexterodlučujeizvršitijošjednoubojstvokakobispasioživot
nevineženeizadovoljiosvogtamnogsuputnika.

KroznebrojeneDexterovemonologeiironičnosarkastičneko
mentarenasituacijeokosebe,filozofskiosjetljivomgledatelju
nepromičenitifilozofskoproblematiziranjevažnosti emocija,
identitetaipitanjerađamolisesnekomjedinstvenombitikoja
određujetkosmoištosmoilisetakvošto(kaoštosamDexte
rovslučaj implicira) razvijazbog traumakojedoživljavamou
ranomdjetinjstvu,kojameđutimostajuneispravljivaineizlje
čiva.KljučnoucijelomeserijalubilojeDexterovoneprestano
introspekcijskopropitkivanjekakosvojihpostupaka ikarakte
ra, tako iširihobrazaca interaktivnogadjelovanjaukojimase
zatekao.Preispitujućineprestanosvojeodnosesa ljudimakoji
gaokružuju,Dextergradisvojuslikusebeobziromnadihoto
mijubiološko/sociološko.Sjednestrane,onjestserijskiuboji
cakojisadističkiuživauubijanju,noistotako,činisedaljudi
okonjeganevidezlounjemu;upravosuprotno,njegovasestra,
suprugaikolegeneprestanoističunjegovudobrotuipozitivan
utjecajkojiimananjih.Nekolikojefilozofskirelevantnihaspe
kataovakvogsamopropitkivanja.Prijesvega,Dexterpokazuje
ulogukojudrugiimajuunašimživotimaiuslicikojupojedinac
gradiosebisamome.Krozsvojanastojanjadaizgradiodnosesa
ljudimaokosebe,Dexterpreispitujemoralneaspektesvakogod
tihodnosa:štoznačibitidobarbrat,dobarsuprug,dobarotac,
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dobarkolega,dobarmentor,tejelimogućeostvaritiodnosedu
bljepovezanostiobziromnanjegovumračnustranu.Nejednoj
višojrazini,ovimeseotvarapitanjenašesposobnostidaseistin
ski povežemo s drugimbićima, ali i epistemološka dimenzija
kojutakviodnosidonose.Dexterovslučajpokazujedajeskep
tičkistavopoznavanjutuđihumovaikarakterabaremdonekle
opravdan:motiviirazlozidrugihljudizaistaostajuskriveniiza
njihovih‘maski’kojimaoniprikrivajusvojpraviidentitetisvoje
pravemotive.

Ovadoneklepojednostavljenaanalizakojusamovdjeponudila
pretpostavljadasufilozofskiaspektiserijedovoljnoapstraktni
dabibiliodvažnostiiznačajanesamozajednukoherentnuin
terpretacijuserije,negoikaookvirunutarkojegseradnjamože
odvijati.Nakrajukrajeva,zastupnicistavaofilmukaofilozof
skomemedijuupravotoižele:tezapremakojemfilmnudipo
tencijalzaoriginalnifilozofskidoprinospovlačidatajdoprinos
imavažnostkojanadilaziinterpretiranjesamogfilma.

Usvakomslučaju,krajdrugesezone,ukojemnizomspletkii
akcijskihzaokretaizavrzlamaDexterovkolegaDoaxbivapro
glašenkoljačem,možesečinitikaomoralnaporukaserije:zlo
morabitisavladano,auonimslučajevimaukojimanepostoji
zakonskinačindasetoučini,pojedinactomožeučinitinasvoj
način,injegovisupostupciopravdanineovisnootome.Ubija
nje,oduzimanjetuđegživotanijeloše,ukolikojeriječonemo
ralnimljudimakojisuisamičinilizlo.Ovakva‘ratovanjemdo
mira’metodanaravnoimasvojeproblemeiteškojenezapitati
sejelitakavkrajdrugesezonezaistamoralnozadovoljavajući15.
IsamDexter,uepilogudolazidosličnogzaključka:„Jesamli
zao? Jesam li dobar?Neću više postavljati takva pitanja.Ne
mamodgovore.Imaliliihvi?”

OvakvimotvorenimpozivomDexterisampostavljagledatelje
predmoralnudilemu.Treba li njegov likprosuđivati obzirom
namotivekojiganavodenadjelovanje(potrebazaubijanjem)
iliobziromnaposljedicenjegovihdjelovanja(kažnjavanjezlih,
osvećivanjenevinih,zaštitaonihkojibiinačepostaližrtvenje
govihžrtava).Naravno,gledateljisukrozgotovosvakuepizo

15ObziromdajeDoaxunatočdoneklesumnjivojprošlostiipaknedužan,asli
jedomokolnostizakoje jeDexterkrivonpogiba,postavljasepitanjenije
li timeisamDexterpostaokandidatza‘svojstol’.Drugimriječima,Doa
xovasmrtjestnepravednazatoštoDoaxjestnevin,načemuisamDexter
inzistiratezbogtogaiubijaDoaxovaubojicu.No,činjenicajedaDoaxova
smrtomogućujeDexterudanastavisasvojimdvostrukimidentitetom.Utom
smislu,možesečinitidasamaserijazagovarastavpremakojemjenesamo
kažnjavanjekrivihopravdano,negoseipogreškausustavukojadozvolja
va‘kažnjavanje’nevinihponekadmožeopravdati,ukolikodovodidodobrih
posljedica.
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dusvihosamserijalapratiliDexterovoneprestanopropitkivanje
svojih postupaka pri čemu su ostali likovi služili kao glasno
govornici različitihmoralnihstavova.Samoubojstvonjegovog
oca,uzrokovanosaznanjemotomeukakvoječudovištepretvo
riosvojegaposvojenogsina,možeseinterpretiratikaosvjesnost
o pogrešnosti moralnog načela koje je usađivao sinu (dakle,
neodrživosti utilitarističkokonsekvencijalističkognačela), dok
semeđutimreakcijaDexterovezamjenskemajkedoktoriceVo
gel,kojainzistiranastavudajeDexterpozitivnasilausvemiru
koji je inačenapučensilovateljima,ubojicamaidrugimvrsta
ma ljudskih čudovišta,može učiniti prihvatljivom onima koji
sedrže‘okozaoko’principaikojibranekonsekvencijalizam.

Prepoznavanjefilozofijeufilmu

Neovisnootomekolikoseplauzibilnimačinileoveinterpretaci
je,želimsadapostavitipitanjekojesmatramključnimnesamo
zaraspraveofilozofiranjufilmom,većizaraspraveibliskosti
(nerazdvojivosti i istosti)filozofijeiknjiževnosti.Naime,neo
visnootomekolikoseidejaofilozofiranjufilmom/književnim
djelomčinilaplauzibilna(auslučajukaoštojeDogvilleiliMa
trixčakineospornom),ostajepitanjeukojojjemjerifilozofska
dimenzijafilmailiknjiževnogadjelazaista‘udjelu’,aukojoj
mjerionaovisiogledatelju(čitatelju).Dilemajesljedeća:uko
likojegledateljvećupoznatsfilozofskimproblemom(teorijom,
principom)kojeseudjeluotvara,tadamufilozofskadimenzija
filmanećepredstavljatinitinovonitioriginalnofilozofskootkri
će.Ukolikopaknijeupoznatsdotičnimfilozofskimelementom,
tadamuonmožepromaknutiiposljedično,gledanjefilmaneće
rezultirati nikakvim (novim)filozofskim znanjem.Na temelju
ovakvogpromišljanjamoralibismozaključitidajepočetnopi
tanje–moželisefilmomfilozofirati–uvelikojmjeriovisnoo
pojedinačnimgledateljima i njihovompozadinskom znanju, a
nesamootomenakojijenačinfilozofijaprisutnaufilmu.

Unatočtomemeđutim,ostajeintuicijadanekifilmovinaprosto
jesufilozofskiu tolikojmjeridasefilozofskadimenzijamora
prepoznati;ukolikoseonaneprepozna–ajošivažnije,ukoliko
gledateljnemarelevantnoznanjeotomekojijetočnofilozofski
problemiliteorijakauzalnigeneratorfilma–tadaćefilmovina
prostoostatineshvatljivi.Primjerice,čakinasumičnikomentari
gledateljanafilmovekaoNebobojevanilije,MatrixiliRevol
ver (GuyaRitchia)dostupninaYou tubeu pokazujuda jeove
filmoveteškopratitiukolikogledateljimanedostajerelevantna
filozofskapozadinaoskeptičkimscenarijima.

No, kao što nam povijest interpretacije i kritike pokazuje, uz
dovoljnomaštovitosti,filozofskaseinterpretacijamoženamet
nutigotovonasve.Takobiseprimjericemoglotvrditidaserija
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Zakonbraće,kojasenaprvipogledmožeinterpretiratikaoilu
stracijakorumpiranostiAmerikeikaosavršenprimjertogakako
‘pojedinciizsjene’vukukoncesnastojanjemdavrlomalaijav
nostipotpunonepoznatašačicaljudiupravljacijelimsvijetom(u
duhupoznatihteorijazavjere),istosetakomožeinterpretiratii
kaoplatonovskodekartovskimanifestovažnostiiprimatuepi
stemološkomoralnihideala–znanja,pravednostiivrline–kao
alatimakoji nadjačavaju i najjačefizičkeprepreke i korumpi
ranepravnesustave.GlavnijunakMichaelScofieldoličenjeje
najvišihmoralnihnačelaipraviprimjerživljenjakršćanskeeti
ke–uvijekspremannažrtvovanjesebezadobrobitdrugih,uvi
jekpunrazumijevanjaioprostazaonekojisutozaslužiliizuzev
zasamogasebe,nikada(pačaknikadabježiodsmrtnekazne)
prezaposleniliuprevelikojžurbidapregaziobećanjeilitretira
drugekaosredstvoadaimsepritomneodužinanekiprikladan,
quidproquonačin,uvijekodmjereninikadahedonist–Scofi
eldnepriznajemoralnipartikularizamisvojepostupkeuvijek
opravdavanačelom‘jerjetoispravno’.Sfilozofskestranejoš
jeizanimljivijekakosebe(isveostale)izsvih(mogućihine
mogućih,aliuvijekpoživotopasnih)situacijaspašavaisključi
voznanjem,intelektomidomišljatošću,iakoprotivnjegastoje
milijunskekompanije,najboljiFBIagenti(kojisu,uznaravno
ljubavpremadomovini,idodatnomotiviraniželjomzazaradom
iliucijenjeniživotimasvojeobitelji)igotovosvakičlanakame
ričkogkaznenogsustava. Izepistemološkeperspektive,njemu
nasuprotstojiliknjegovabrataLincolna,nepretjeranopamet
nogalisnažnoginasiljusklonogštemerakojiunekojmjeriima
‘mudrostulice’,alisezbogsvojenaglećudiinepromišljenosti
gotovouvijeknađeusituacijamaizkojihnemaizlaza.Upravo
seunačinunakojiMichaelznanjemuspijevariješitionepro
blemekojeLincolnnemožeriješitisilom(Kompanijanovcem
a američki kazneni sustav električnom stolicom),može učita
ti hvalospjevepistemologiji.Činjenicada je znanje samokod
Michaela spojeno s vrlinom (za razliku od primjericeTBaga
kojiuzScofieldapredstavljaoprimjerenjeracionalističkesnage
svijetlaumaaliostajeinherentnoineispravljivonemoralan,ili
primjericeMahoneakoji,unatočusponimaipadovima–etičkim
iepistemološkim–dolazinajbližedoispunjenjaovihideala)na
aristotelovskijenačinipoentaserije:znanjeivrlinauvijekpo
bjeđuju–bogate,blesave,korumpirane,moćne;ukratkosveone
kojineispunjavajuidealznanjaivrlinenanačinnakojiMichael
ispunjava.

Pitanje je naravno koliki bi postotak gledatelja s odobrenjem
prihvatilo ovu analizu jedne od najgledanijih serija prošloga
desetljeća.Na stranuepistemološke, etičke (pačak i estetske)
osobineMichela, ono što je gledatelje držalo prikovanima za
ekranesigurnonijebilafilozofija.Nititvorciserijenisuimali
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namjerupotaknutiljudenapovratakuškolskeklupe,neovisno
o tomekoliko je čestoMichael spašavao stvar upravo zahva
ljujućionomeštojeunjimanaučio.Premanjihovimriječima,
primarna je ideja bila napraviti seriju o bijegu iz zatvora i to
prekotlocrtazatvorakojegonajkojibježiimaistetoviranogna
svome tijelu16. Sve ostalo – brat koji spašava brata, korumpi
rani američki političari, ljubavnepriče – dakle sve ono što je
gledateljezaintrigiralo,uvrštenojeuserijukakobiseispričala
pričaobijeguizzatvora,anepričaopametnomiglupombratu,
odnosnoepistemološkoetičkihvalospjevPlatonovimiDescar
tesovimidealima.

Ovakva interpretacijaZakonabraće pokazuje da jefilozofska
interpretacijamogućačakiuonimslučajevimakadausamom
djelunemanikakvihreferencinafilozofskeproblemeiteorije.
Noistojetakomogućedafilozofskainterpretacijaupotpunosti
izostane,čakikadasufilozofskereferenceivišenegoprisutne.
Primjerice, naComicCon panelu 2013. godine posvećenome
Dexterusamojejednopitanjepublikebiloposvećenomoralno
stiserije,nonitiglumcinitiscenaristinisugashvatilikaopoziv
zafilozofskimpromišljanjemotomejeliDexterdobarilizao,
jesulinjegovipostupciopravdaniiline17.Razlozizatomogu
bitisvakojaki.Sjednestrane,čestosepretpostavljadausredo
točenost na estetske i umjetničke aspekte serije onemogućuje
gledateljima da se ujedno posvete i filozofskim aspektima.O
ovome se problemu vrlo često govori u kontekstu rasprave o
kognitivnojvrijednostiumjetnosti.Nageneralnojrazini,pitanje
jedaliestetskaprocjenauključujeiprocjenukognitivne(imo
ralne)dimenzijedjela.Unašemslučaju,dilemakojaseotvara
jestemoželigledateljfilmu(seriji)pristupitikaoumjetničkom
djeluipritombitiusredotočennafilozofskesegmente.Nekiau
toritvrdekakosutadvastava(estetskinaspramfilozofskome)
međusobnoisključivi:zauzimanjeestetskogstavaonemogućuje
uzimanje u obzir filozofske dimenzije a usredotočenost na fi
lozofskudimenzijupretpostavljazanemarivanjeestetskogstava
i posljedično, dovodi do zanemarivanja umjetničkih svojstava
filma. Koristiti film kaomedij filozofske argumentacije znači
instrumentaliziratifilmiuskratitimunjegovumjetničkistatus.
IzostanakfilozofskediskusijeuslučajuDexteramožeseobja
snitičinjenicomdasugledateljibiliprimarnozainteresiraniza
estetskudimenzijuserijeiumjetničkuizvedbusamihglumaca.

16PrisonBreakPanel–TheCreationoftheSeries.PaleyCenter(http://www.
youtube.com/watch?v=LQpBInBjdLk).Obziromnaovakvenamjereautora,
hrvatskiprijevodZakonbraćenijedobrorješenje.Serijaseuoriginalunaziva
Prisonbreak,štojasnoukazujenanamjeruautoradastvoreserijuobijeguiz
zatvora.

17http://www.youtube.com/watch?v=KsyDwTNTvq8.
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UmjestopitanjaotomejeliDextermoralanilinemoralan,jesu
linjegovipostupciopravdaniiline,gledateljejezanimalokako
seMichelC.Hall priprema za ulogu, na koji način preuzima
identitetfikcijskoglikaasvojostavljapostrani,nakojinačin
je ‘voiceover’ tehnički napravljen tako da istovremeno prati i
događajeiDexterovapsihološkastanja.

Drugo objašnjenje za izostanak filozofske interpretacije djela
možebitičinjenicadagledateljnaprostonemadovoljnopoza
dinskogznanjadabineštoidentificiraokaofilozofskirelevant
no.Primjerice,dugotrajnaizloženostženaepistemičkojneprav
dipokazujedajošuvijeknepostojisvijestotomedasetakvom
praksomženamananosipovreda;obziromna to,Malodobrih
ljudinećenitipotaknutiraspraveotome.Potencijalniprigovor
naovutezujesttvrdnjadaneketemenaprostojesufilozofskei
dasukaotakvetradicionalnoiprepoznate.Najčešćesegovori
opitanjimakojasudistinktivnofilozofska,kaoštojeproblem
determinizma,slobode,morala,znanja,vrline.Ukojojsumje
ri tapitanja ‘distinktivnofilozofska’podložno je raspravi18no
pretpostavimoovdjedasugledateljiudovoljnojmjeriupoznati
sfilozofskimproblemimadaihbaremdoneklepouzdanomogu
prepoznatiufilmu.Dalitoznačidamožemotvrditidafilmovi
mogu biti ilustracije i pružiti distinktivni filozofski doprinos?
Ovdjemoramonastavitiopreznoiprijenoponudimoodgovor,
pogledajmonekeproblemekojiseotvarajuakopotvrdnoodgo
vorimonaovopitanje.Jednostavnostiradi,podijelitćuihutri
skupine.

(I)
Filozofskadimenzijafilmaipozadinskoznanje

PišućioTankojcrvenojlinijiTerrenceaMalickafilozofiikritiča
riistaklisuizmeđuostalogkakosefilmbavimračnomstranom
dušeAmerikanaca,transcendentalizmomEmersonaiThoreau
ea,Heideggerovomontologijomirazlikovanjemizmeđufizičke
smrtiiontološkesmrti,promišljanjimaosmrtnostiiprolaznosti;
neki su tvrdili kako film primarno istražujemitsku dimenziju
izgubljenogarajaiotvarapitanjaiskupljenja.Nekisupaktvr
dilidajeonoštojeključnoufilmuodnosprirodepremačovje
ku;filmpokazujenedodirljivostprirodeinjezinoneobaziranje
na ljudskepatnje, ali pokazuje i prirodukoja je zapravoveće
dobro,duhovnadomena iliprijelaznadrugi svijet19.Zanema
rimonatrenutakraznolikost(pačakinekoherentnost)ovakvih

18VidiBerčić,B.nav.deloiVidmar,I.nav.delo.
19Davies,D. ed. (2009)ThinRed Line, London andNewYork:Routledge;

Falzon,C.(2002)PhilosophyGoestotheMovies,LondonandNewYork:
Routledge.
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interpretacija;naposljetku,velikaumjetničkadjelapodložnasu
bezbrojnim interpretacijama.Moje jepitanje, ima liprosječan
gledateljzaistadovoljnopozadinskogaznanjadabiufilmupre
poznaotranscendentalizam,Hedeggerovuontologiju,mitskudi
menzijuiliidejuoprirodikaovećemdobru?Činisenaimeda
nema;akofilmiotvaraodređeniproblemilisebavidistinktivno
filozofskimkonceptomkojegagledateljimoguprepoznati,tone
značidaonimoguprepoznati i obuhvatnijufilozofsku teoriju
kojajeupozadini.MatrixiNebobojevanilijesavršenoilustri
rajuskeptičkescenarijenotoneznačidaćegledateljunjima
prepoznatiteilustracije.Obziromnato,možemozaključitislje
deće:filmmožeilustriratifilozofskiproblem,konceptiliteoriju,
nobezprikladnogapozadinskogaznanjagledateljtonećemoći
uočiti.Obziromnato,možemodaljezaključitidajeipitanjeo
originalnomdoprinosurelativnoobziromnapozadinskoznanje
gledatelja.StudentimafilozofijeMatrixmožepomoćidabolje
shvateskepticizamida,promišljajućiofilmu,razvijuipoveća
jusvojerazumijevanjeskeptičkogascenarija.Notoneznačida
će profesor epistemologije iz filma dobiti originalan doprinos
anetekestetski iumjetničkizanimljivuilustracijuskeptičkog
scenarija.

(II)
Dosegfilozofskedimenzije

Drugopitanjekoježelimpotaknutitičesedosegafilozofskedi
menzije.Iakojeiuovomslučajuproblemrelativanobziromna
film/serijukojuanaliziramo,plauzibilnojetvrditidafilozofska
dimenzija u filmu nije elaborirana i razrađena u istojmjeri u
kojoj je to slučajunutarfilozofije, štodovodiupitanje tezuo
originalnomedoprinosufilmafilozofiji.Reklismodajeveliki
dioDogvillea posvećenpitanjuo tome tko imapravokažnja
vanja i jesu li takvipostupcipravedni.Graceininobismomo
ralno promišljanje mogli okarakterizirati i kao preispitivanje
moralnogkaraktera imoralnedjelatnosti.Filmisto takomože
bitisvojevrsnimisaonieksperimentpričemusegledateljista
vljajuupozicijuukojojonisamizamišljajuštobiučinilidasu
nanjezinomemjestu20.Nopotrebnojemnogovezivnogtkivada

20Tezuoumjetničkomedjelukao‘misaonomeksperimentu’braninekolikoau
tora,međukojimasunajpoznatijiCarroll,N.(2002)TheWheelofVirtue:
Art,Literature, andMoralKnowledge,Journal ofAestheticsandArtCri
ticism60,1,pp.3–26,Davies,D. (2007)ThoughtExperimentsandFictio
nalNarratives,CroatianJournalofPhilosophy,7,9,pp.2945, Davies,D.
(2008)CanFilmBeaPhilosophicalMedium?,PostgraduateJournalofAest
hetics,5,2,pp.120iSwirski,P.(2007)OfLiteratureandKnowledge:Ex
plorationsinNarrativeThoughtExperiments,Evolution,andGameTheory,
London:Routledge.Sviseonislažukakokognitivnavrijednostumjetnosti
proizlaziizčinjenicedaumjetnost–primarnonarativnu,kamospadajufilm
iknjiževnost–možemosmatratianalognommisaonimeksperimentima.Za



29

IRIS VIDMAR

binjezinomoralnopromišljanjepoprimiloonedimenzijekoje
spominjufilozofipoputTomaScanlonakadagovoreovažnosti
opravdanjavlastitih postupakadrugima.Problem je još i veći
kada je potrebno odgovoriti na pitanje o generalizaciji načela
kojafilmzagovara,akojačitateljprihvaća.Primjerice,Gracein
je postupak kažnjavanja opravdan njezinim načelom ‘Želim
svijetučinitiboljim’,pričemuuništavanjeDogvilleasmanjuje
mogućnost ponavljanjanjezine tragedije.Svijet koji ne sadrži
patnjukojujeonaproživjela,svijetukojemnitijednoživobiće
nijepodvrgnutoponiženjuifizičkojbolikaoštojetoonabila
svakakojestboljemjesto.Upitnoje,nočinisedanačinnakoji
jeDogville (i ono što njezini stanovnici čineGrace) prikazan
opravdavamasakrkojegGracečiniigledatelji,kojisepoisto
vjećujusnjom,prihvaćajunjezinepostupke.Nodalitozaista
značidaprihvaćaju injezinonačelo ‘moć trebakoristitidabi
sesvijetučinioboljim’odnosnodalibiznaliprimijenitinačelo
udrugačijimsituacijamaukojimabionotrebalobitiprihvaće
no?21Možemosesložitida jeDogville lošemjestokojenebi
trebalo postojati, nofilm zapravo ne odgovara na pitanje ‘što
svijetčiniboljimmjestom’.Takođerneodgovaranapitanjeo
tomekolikojesvijetvelikilitkoimapravoodlučitihoćelineke
(koje)radnjetajsvijetučinitiboljim.Primjerice,razneinterve
nističkeakciječesto seopravdavaju ‘boljimmjestom’–svijet
će biti boljemjesto ukoliko se ‘zapadni svijet’ umiješa u one
kulturekojeprimjenjujupraksuosakaćivanjaženskihgenitali
ja.Robovlasničkisustavameričkogajugatemeljiose(naravno
djelomično)naidejidaćeCrncimabitiboljebudilipodpaskom
Bijelaca,obziromdasusaminesposobnibrinutiseosebi.Mno
gojekrviprolivenousvijetuzatodabitajistisvijetpostaobolji;
činjenicada i dalje nije boljimoždapokazujeproblemeovog
načelainjegoveimplementacije.

(III)
Širikontekstfilozofskedimenzijefilma

Dvasuširaproblemanakojeukazujuprimjerikojesmorazmo
trili.Prvo,jesulimoralnizaključcidokojihfilmdolaziprimje
njivisamonafilm(odnosnonafikcijskisvijetkojegfilmprika

kritikutogastavakojisetemeljinapotrebizauočavanjemslabostianalogije
vidiVidmar(forthcoming).

21Jedan‘filmosvete’kojipadanapametjestKillBill,ukojemseUmaThur
mannasličnokrvavinačinobračunavasasvojimmučiteljima.Nofilozofski
jesegmentkodTarantinadrugačijepredstavljen(jednaodscenaukojimase
spominjepitanjeosvetejestkomentarjednogodšerifakojidolazinamjesto
pokoljaukapelici,kojikaže:„Ovaježenazaslužilasvojuosvetu”).Osvetu
jeUmaThurmanidobila(zajednosadjetetom),nofilozofskateorijaupoza
dinijest‘okozaoko’retribucijskateorija,anenekividkonsekvencijalizma
okojemGracegovori.
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zuje)iliišire,nanačindagledateljmožeprimjenjivatinačelau
svojemživotu?Drugo,ukojojmjerinačinnakojijeodređeni
filozofskiproblemprikazaninačinnakojisu likoviprikazani
uvjetujegledateljevoprihvaćanjezaključkadokojihfilmdovo
di?Iakoobaovapitanjapotrebujudetaljnijuanalizu,ovdjesamo
želim pokazati potencijalne probleme za stav o originalnom
doprinosu.

Vratimo se naDextera.Rekli smoda se serija bavi (ilimože
potaknutipromišljanjeo)moralnostikažnjavanjaiopravdanosti
ubijanjatedajeutomkontekstuDextermoralnoproblematičan
lik.NočinjenicajedajeDexterujednoinetkokogagledatelji
voleikrozosamsezonasimpatijegledateljasunanjegovojstra
ni.Obziromnato,postavljasepitanjemoguligledateljidonijeti
moralnisudoonimmoralnimproblemimakojesmoprethodno
identificirali,adatajsudnebudepodutjecajemsimpatijakoje
osjećajuzaDextera.Ukolikojeonoštoonradiproblematično
ilipogrešno,tadabismotrebalinavijatizanjegovouhićenje,no
tonije slučaj.Da jeDexterov likdrugačiji,danijehumoristi
čan,sarkastičanisamoironičannanačinkojipobuđujepozitivne
emocijegledatelja,daDexterneraditoštoradizbogsvojetra
umatičneprošlostinegoprimjericezbogzlogkaraktera,dalibi
oniidaljeodobravalitoštoonradi?Dajeufinaludrugesezone
umjestoDoaxa,kojijekrozcijeliserijalprikazivankaoDextrov
neprijatelj,nastradaolikneštosimpatičnijihjunakapoputBati
steiliMasuke,dalibigledateljiidaljeimaliosjećajolakšanja?
Problemjedakle,ukojoj jemjerimogućefilozofskidoprinos
filma,pačakinjegovuilustrativnufunkciju,odvojitioddetalja
fikcijskogsvijeta.

Filmifilozofija:namjeraautora

Uraspravismosedosadabaviliprvenstvenopitanjemotome
moželifilmfilozofirati,ilijemaksimalnidosegfilmatajdabude
ilustrativni prikazfilozofskoga problema.Na općenitoj razini,
pokazalosedagranicailustriranjaifilozofiranjanijejasna.Iako
jeplauzibilnotvrditidailustracijamožepotaknutipromišljanje
kojećerezultiratioriginalnimfilozofskimuvidomkodgledate
lja22,tvrdilasamdasuodgovorinaobapitanjarelevantniobzi
romnagledatelja;uobaslučaja,potrebnojenekopozadinsko
znanjedabiseuočilafilozofskadimenzija iprepoznalaorigi
nalnost,važnostieventualnistupanjelaboracijeproblema.Ovaj
stavorelevantnostigledateljamožesedovestiupitanjetakoda
setvrdidasunamjereautoradanapravifilozofskifilmonoštou
konačniciodređujejelifilmfilozofski.

22Ovdje možemo imati na umu slučajeve moralnog učenja koji se mogu
ostvaritikrozfilm.
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Naime,možesetvrditidaćefilmbitiuonojmjerifilozofskiu
kojoj je tonjegov tvoracodredio timešto jenapraviofilmna
načinnakojijest,sasvojstvimakojefilmima23.Ukolikopostoji
filozofskadimenzijaufilmu, tada jeonarezultatautorovena
mjeredajuučinigradivnimelementomfilma,štojedaljemogu
ćezatoštosamautorimarelevantnoznanjeofilozofiji.Doista,
zanekesefilmovečinidasuinastalisamozatodabiilustrira
li neki filozofski problem24. Isto tako, filmski opusi pojedinih
redatelja nezaobilazno se interpretiraju kao filozofski filmovi.
Dvasunajčešćaprimjera:stvaralačkiopusIngmaraBergmana
iTerrencaMalickagodinamavećinspirirajuinterpretacijekoje
nesamodaanalizirajufilozofskemomenteufilmovima,nego
štoviše,raspravasečešćevrtiokopitanjakojijetočnofilozof
skisustav,idejailiautorprimarnopolazište.Tezapremakojoj
sefilmomfilozofiradodatnosemožeosnažitičinjenicomda i
Bergman iMalick  imaju pozamašnofilozofsko zaleđe25. Pri
mjerice,Malickova jevezasfilozofijomdirektna,obziromda
jeonfilozofiju studiraonaprestižnomharvardskomsveučiliš
tugdjejeradiosaStanleyemCavellom,nakončegaje,zavri
jemeboravkanaOxforduplaniraopisatiradpodmentorstvom
GilbertyRylea.Zanimljivo jeda suprimarni interesiMalicka
utomrazdobljubilifilozofijaKierkegaarda,HeiddegeraiWit
tgensteina,akaoštosmoprijevidjeli,mnogisuseinterpretato
rinjegovihfilmovapozivaliupravona tučinjenicu. Iakoovaj
argument ima svoju težinu,već smodoveliupitanjemože li,
unatočnamjeramaifilozofskomeobrazovanjuautora,prosječni
gledateljprepoznatiteidejeufilmu.Dakle,čakiakosamautor
imanamjeru učiniti filozofskifilm i tu namjeru uspješno rea
lizira,ostajeotvorenopitanjehoćeliiukojojmjerifilozofska
dimenzijabitiprepoznata.Osimtoga,akoipretpostavimodaje
Malickimaonamjerustvoritifilozofskifilm,idajeobziromna
svojeobrazovanjeimaonaraspolaganjusvepotrebnefilozofske
resursedatoučini,višestrukostfilozofskihinterpretacija(kaoi

23Ovdjemožemozanemaritipitanjeautorstva(postojilijedinstveniautorfilma
na način na koji postoji jedinstveni autor književnoga djela); činjenica da
postojifilmpretpostavljadapostojinetkotkogajenapravio,neovisnootome
radiliseojednomtvorcuiliovišenjihipitanjejedalijefilozofskadimen
zijafilmaodređenanamjeramatvor(a)cafilma.Uvelikojmjeri,ovopretpo
stavljaintencionalističkuteorijuinterpretacije,premakojojjeznačenjefilma
(atakoipitanjeimalifilmfilozofskudimenziju)određenonamjeramaauto
ra,notonijetočno.KaoštojeBerysGautpokazao,namjereautoraznačajne
suzanekeaspektedjela,nonezasve.Utomsmislu,kaoštoćutvrditi,to
štojeautorželiootvoritiiliilustriratinekifilozofskiproblemneznačidaje
utomeiuspio,baškaoštočinjenicadanijeimaonamjeruuvrstitifilozofsku
dimenzijuudjeloneznačidaonanijeprisutna.

24UovomjekontekstuzanimljivaanalizaRashamonakojujeponudioBerys
GautuGaut,B.nav.delo.

25VidiDavies,D.ed.(2009)ThinRedLine,RoutledgeiLivingston,P.(2009),
Cinema,Philosophy,Bergman,Oxford:OxfordUniversityPress.
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nedostataknjegovihstavovao tomekojifilozofskiproblemje
želioanalizirati)dovodiupitanjestavojednojglavnojfilozof
skojnamjerikodMalicka.

Drugiproblemkojiseotvaraukolikosetvrdidanamjereauto
raodređujudalifilmfilozofirajestčinjenicadaautornemože
imatikontrolunadtimekakoćefilmutjecatinagledateljeikoja
ćepromišljanjaunjimapotaknuti.Pokazalismovećdaautori
Zakona braće uopće nisu imali namjeru baviti se filozofijom;
jednakojeplauzibilnapretpostavkadaautoriMalodobrihlju
dinisunamjeravaliukazatinaproblemepistemičkenepravde.
Dakle,iakoautormožeimatinamjerunapravitifilozofskifilm,
bilonanačindaseoslanjananekifilozofskiproblem,teorijuili
sustav,bilonanačindaponudivlastitifilozofskistav,prepozna
vanjetedimenzije(kojasemožeočitovatiilinaraziniilustra
cijeilinanačinoriginalnogdoprinosa)ovisnojeogledateljui
njegovomepozadinskomznanjuiinteresima.
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FILMASPHILOSOPHY

Abstract

In this paper the author examines the view according towhich film
is amedium of philosophy. One of themost pressing issues in this
debateiswhetherfilmcanprovideoriginalphilosophicalcontribution,
orwhether it can only illustrate a given philosophical problem.The
authorclaimsthatthisquestioncannotberaisedindependentlyofthe

perspectiveofaviewerandhisbackgroundknowledge.

Keywords:film,illustration,philosophy,art
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УПО ТРЕ БА МИ СА О НИХ 
ЕКСПЕ РИ МЕ НА ТА У  

ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ И ФИЛ МУ
Сажетак:Уприлогусеразматраулогакојумисаониексперимен
тиимајууфилозофији,такођеимогућностњиховогприказивања
уфилмовима.Мисаониекспериментимогупродуктивноповезати
филозофијуифилмскимедијум.Наконштојеукраткоскицирана
типологија оних експеримената који су погодни зафилмску ин
терпретацију(пресвегаонихкојитематизујупроблемебрисања
разликеизмеђустварностиипривида,проблемеличногидентите
таиетичкепарадоксије),напримерутрифилма(Вртоглавица,
Матрикс,Немаземљезастарце)приказујесеконкретнареали
зацијамисаонихексперименатафилмскимсредствима.Накрају
прилогасетематизујехеуристичкиидидактичкизначајфилмова
зафилозофијууправопрекоприказамисаонихексперимената.

Кључнеречи:мисаониексперименти,филозофија,филм,Врто
главица,Матрикс,Немаземљезастарце

Филозофскиметодмисаонихексперименатаи
њиховфилмскиприказ

Изазов зафилозофскумисаонележиискључивоуодсли
кавањустварностионаквекаквајесте,негоиузамишљању
стварностикаквабимоглабити.Ина једноминадругом
путу је могуће успоставити кореспонденцију између ми
шљењаистварности,алисаобрнутимпредзнаком:упрвом
(„адеквационистичком”) моделу мишљење се оријентише
канаводнообјективнимструктурамастварности,удругом
(„пројекционистичком”)моделумишљењесамоконструише

ДАМИР СМИЉАНИЋ
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структурекојесепретпостављајудачинестварносткојасе
дословно„моделује”прематиммисаонимструктурама.По
стоји у склопуфилозофије, алии уопштенауке, начинда
сезакључциостварностидоносенаосновуњеногсвесног
моделовањаодстранемислиоцакојирешаванекипроблем.
Мишљењеондаоперишеуонимусловимакоједиктирасам
проучавалацстварности.Тимејеуформалномпогледуда
тасличностсаекспериментомкаоонимначиномпројекто
вања стварности чије „конце” држиистраживачки субјект
у сопственимрукама, с томразликомштоупрвомслуча
јунијенеопходночакниманипулисатиобјектима,него је
довољно све замислитиу „сопственој глави“.Такву врсту
експеримената у филозофији и науци називамомисаоним
експериментима.1

Идокјезначајмисаонихексперименатауприроднимнау
камасаставнидеоприпреме„правог”експеримента–сваки
експериментпочињепрво„углави”истраживача–уфило
зофијисезамишљањеситуацијапремасценаријуШтаби
било,акоби...нијеузималоуобзиркаоконструктивнораз
рађенметодкојимбисефилозофсвеснослужио,негопре
каоналетимагинације(Кант[Kant]бирекао„продуктивне
уобразиље”)илитренутнеинспирације,гдеслучајиграва
жнуулогу,адоизражајаможедоћипосебанталенатдотич
ногфилозофадапроналазианалогијеизмеђустањаствари.
Мисаони експерименти су обично уткани у филозофску
аргументацију–обичноимпретходиразматрањенекетезе
којууправотајексперименттребадапоткрепиили,напро
тив,оспори,илисесаматеза(евентуалнопротивтеза)изво
диувидузакључкапослехипотетичкогприказаситуације,
дакле,накрајуаргументације.Међутим,упоследњевреме
семисаони експерименти све више тематизују као специ
фичанфилозофскиметод.Заслугезатоимапосебноупо
требатаквихексперименатаусавременојфилозофијидуха
(philosophyofmind;довољнојеприсетитисеВилијамсовог
[Williams] или Парфитовог [Parfit] експеримента размене
тела,Серловог[Searle]аргументакинескесобе,Џексонове
[Jackson] пројекцијенаучницеМери,Патнамовог [Putnam]
примерамозговаупосудиислично).Уњимасерефлекту
је једнаособинакојамисаонеекспериментеуфилозофији
раздваја од сличних експеримената у природнимнаукама:

1 Уфилозофијинаукесеонисматрајументалниммоделима.Упор:Miš
čević, N. (1992)MentalModels and Thought Experiments, International
StudiesinthePhilosophyofScience6,p.215–226;Nersessian,N.J.Inthe
Theoretician’sLaboratory:ThoughtExperimentingasMentalModeling,in:
Proceedingsofthe1992BiennialMeetingofthePhilosophyofScienceAsso
ciation2,eds.Hull,D.etal.(1993)EastLansing,MI:PhilosophyofScience
Association,p.291–301.
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онимогу бити намерно такоформулисани дапротиврече
стварности, односно чињеницама. Они, другим речима,
развијају„контрафактичкисценарио”.2Неједноставнозбог
некеекстравагантностисопственемислиилинамередасе
читалац забави (мада и томоже бити секундарнимотив),
негозбогвећегконтрастаи јошдистинктнијегмаркирања
онихцртастварностичијиприказтребапотврдитиилиопо
вргнутиекспериментом.Мисаониекспериментиуфилозо
фијимогутакопопримитинаучнофантастичнеразмере(ка
кодрукчијетумачитислучајевезамишљањамозговаупосу
дикојимаманипулише злинаучник, „франкенштајновско”
пресађивањемозгаједнеособеутелодруге,„уживљавање”
услепемишевеили„лудемарсовце”ислично).Али,иако
замишљени случајевимогу деловати ексцентрично и гро
тескно,њихово разматрањеможе довести донових увида
у комплексне проблеме, формулације провокативних теза,
изоштравањааргументацијеипокретањапродуктивнихди
скусија.

Иакосемисаониекспериментикаозасебанметодразматра
јутекоднедавно(упоследњихдвадесетакгодина),њихова
употреба семоже документовати од почеткафилозофије.3
Зеноновепарадоксије(побијањемогућностикретањаупри
меримаАхилаикорњачеилилетастреле),Платоновмито
пећини,Морова[More]илиКампанелина[Campanella]визи
јаидеалнедржаве,Декартова[Descartes]хипотезаозломду
ху(проблем(не)разликовањаснаодјаве),Паскалова[Pascal]
опклада,добровољнизатворениккодЛока[Locke],Хобсов
[Hobbes]илиРусоов[Rousseau]сценариооприродномста
њу,Кантовкоперниканскиобрт,Хегелова[Hegel]парабола
огосподаруислузи)овосусамонекиод„класичних”при
мерамисаонихексперименатауфилозофији.Њиховбројсе
свевишеувећаваусавременој аналитичкојфилозофији, а
чиниседа јеовде замишљањетаквеврсте експеримената
саставни део филозофског мишљења. Читајући најнови
је публикације англосаксонских (аналитичких) филозофа,
стичесеутисаккаодасенадмећуутомечијимисаониекс
периментћебитиоригиналнији,луциднијиирелевантнији

2 Упор.оовомеБертрамовудефиницијукојудајеууводусвогзборника:
„Сценариојенаративноразвијенаситуација.Једансценариојеконтра
фактичануправоондакадасенаративноразвијеситуацијакојафактич
кинепостоји.”(АуторпревеоцитатД.С.):Bertram,G.W.(ed.)(2012)
PhilosophischeGedankenexperimente.EinLeseundStudienbuch,Stuttgart:
PhilippReclamjun.,p.15.

3 Упор.онајранијиммисаонимекспериментимауфилозофијиRescher,N.
ThoughtExperimentsinPresocraticPhilosophy,in:ThoughtExperimentsin
ScienceandPhilosophy,eds.Horrowitz,T.andMassey,G.J.(1991)Savage,
MD:RowmanandLittlefield,p.31–42.
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зарешавањеилибаремрасветљавањетешкихфилозофских
проблема.Моглобисечакрећида јекреирањемисаоних
експерименатапосталопрепознатљивообележјеаналитич
кефилозофије.

Алинекористесемисаониекспериментисамоуфилозофи
јиинаукама–онисемогунаћииууметности.Књижев
ностдаједостапримеразазамишљенеситуације,итоне
искључиво само (научно)фантастичнижанр.Могуће је да
филозофипреузмууправопримереизкњижевности,какоби
прекоњихпокренулисхватањенекогпроблемаиличаксвој
погледнатајпроблембазиралинанекојфиктивнојпричи.
Ноујошвећојмерисемисаониекспериментимогудовести
увезусафилмом.Филмовиуцелиниилиодређенефилмске
сценемогусеинтерпретиратикаосвојеврсниексперимен
тисамислимаиидејама,асличнокаоуслучајурецепције
фиктивнихисличнихприча,уфилозофијисетифилмови
могуузетиуразматрањеприликомпостављањаилиреша
вањанекогрелевантногфилозофскогпитања.Аистотако
сеидеја,накојојпочивасценарионекогфилма,можесма
тратифилозофском,пачакицеофилмпочиватинаразради
сложеногфилозофскогмисаоногексперимента.Очигледно
се мисаони експерименти не морају искључиво развијати
у медију појмовног мишљења, него исто тако ефективно
могуприказатиумедијуслике.Штавише,могућејепутем
филмскогприказаилустроватимисаонеексперименте,чи
менекифилмовипостајупримерипримењенефилозофије.4
Усвакомслучају,мисаониекспериментимогубитикарика
измеђуфилозофскогмишљењаифилмскеуметности,начин
накојисеможеостваритињиховапродуктивнакооперација,
мождачакисинтеза.

Задатак овог чланка је да на неколикофилмских примера
покажекакосефилозофскипроблемимогупредставитиу
видумањеиливише(не)вероватнихситуацијаилиперипе
тија.Илустрацијакрозфилмовеиматупредностнадтексту
алнимприказомштореципијентудајемогућностдаживље
себипредочиразматранипроблем,иакосенесмеизвида
изгубитичињеницадајеифилмскиприказсамоједнаин
терпретацијанаведеногпроблемаидаонаистотакоможе
битипромашенаилинедовољна.Сдругестране,штојеин
спирацијакрозфилозофскаразмишљањавећа,тоћеисам
сценариофилмаинакрајуфиналниприказбити„филозо
фичнији”,увећојмерииматифилозофскикарактер.Утом

4 Некадасеикрознекимисаониекспериментможеилустроватикинема
тографскоискуство.ТакоДоминикШато[DominiqueChateau]Платонов
митопећинидоводиувезусабиоскопскомпројекцијом:упор.Шато,Д.
(2011)Филмифилозофија,Београд:Клио,стр.41–47.
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смислутребапромислитимогућностимеђусобногобогаћи
вања филозофске аргументације сликовитим приказима и
филмскихсликафилозофскимсадржајем.Такођетребараз
мотритимогућностдасефилмовиупотребеуовојфункцији
у склопуфилозофскенаставе, анеби требалоискључити
нимогућностдасефилмскакритикафилозофскипродубиу
видузасебнихтематскихдискусија(евентуално,чакназа
себнимсимпозијима,аштоданеинафилмскимфестива
лима).Филмовимогупостатидеофилозофскедидактике,а
филозофски аргументи инспирација за нове провокативне
филмскесценарије.

Филмовикаоилустрацијамисаоних
експеримената

Из ког разлога су управофилмови подобни за приказива
њемисаонихексперимената?Једанодглавнихразлогајена
нивоуперцепцијебалансирањефилмаизмеђустварности
ипривида,спојреализмаиантиреализмауњему.Иакосе
поједини филмски жанрови (примери: документарни или
историјскифилм)држестварностиињеногштообјективни
јегприказа,пресвега,игранифилмовисечестопоигравају
саграницамаизмеђустварногинестварног,снаијаве,разу
маиуобразиље,иумејудастварностприкажудругачијом
негоштонам се чини, а често креирајунове, измишљене
светове.Другиразлогједраматуршкеприроде:филмовису
(најчешће,маданеиувек)наративногкарактера,ониуводе
гледаоцаупричупутемнекерадње,постепеногилинаглог
развијања перипетија и конфронтирају гледаоца са консе
квенцамакојеследеиззаплета(иевентуалнограсплета)рад
ње.Поштојевећреченодаимисаониекспериментиимају
наративанкарактер,ондасе јасновидидаразвојфилмске
приче и експликација мисаоног експеримента у структу
ралномпогледукоинцидирају.Оноштосеможенавестикао
трећиразлог„предестинираности”филмовазаприказивање
мисаонихексперименаталежиутехничкојприродисамог
медијума.Захваљујућитехничкиминовацијамаприказире
алнихсветова јемогућеучинитисвереалнијим,аоношто
сечинилонемогућимзаприказивањепредставитиокугле
даоцакаостварноимогуће.Такозваниспецијалниефекти
путемнајновије компјутерске технологије креирају вирту
елне светове којиполакопостајуделомнаше свакодневне
стварности.Пројекције3Дфилмовакаодајошпокушавају
да одрже илузију „стварног” света, али и оне увелико са
мосимулирајустварностизападајуу„хиперреалистички”
диспозитив,какобитоизразилинекипостмодернистички
теоретичаримедијапопутБодријара(Baudrillard).
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Мисаони експерименти се у филозофији могу повезивати
са различитим проблемима. Који тип проблема се посеб
но ефектно може обрадити филмским средствима? Чини
миседапосебноследећетриврстедолазеуобзир:могући
светови, проблеми идентитета, етичке дилеме. Каошто
је већ напоменуто, захваљујући све модернијим техноло
гијамаснимањанафилмскомплатнуилителевизијскими
компјутерскимекранимамогуседочарати,несамосветови
пропалихцивилизацијаилинекихбудућихвиртуелнихили
реалнихкултура„хипертехнолошког”доба,негоистотако
приказивати екстратерестрички светови далеких галаксија
докојихвероватноникаднећедосегнутисвемирскалетили
цастворенаљудскомруком.Таквисветовинисусамопроиз
водбујнемаште,негомогудоизвеснемере(илогике)бити
визуализованиитакобитипредстављениљудскомокуиду
ху.Већоднајранијихданафилмскеуметностипокушавају
сеприказатитаквисветови(присетимосесамотехничких
трикова уПутовању наМесец ЖоржаМелијеса [Georges
Méliès]којиизданашњеперспективеделујунаивно,алико
јипредстављајузначајанкоракнапредувизуелноммодели
рањумогућихсветова,каквоћебитиспецифичнозаседму
уметност).Метрополис,Звезданестазе,Ратзвезда,сери
јалфилмоваоОсмомпутнику,Матрикситд.–постојибез
бројпримерафилмскихприказа„могућих”светова.

Проблемиидентитетаседиректнообрађујуиукњижевној
ифилмскојформи,нијеискључивофилозофијапредодре
ђеназањих.Затоинечудидасеифилозофскирелевант
нипроблемиличногидентитетамогуфингиратифилмским
средствима.Трансформацијаједногвидаидентитетаудру
гипрати као темуфилмодњеговихпочетака (често је то
и технички проблем: како што веродостојније приказати
тутрансформацију,посебноакосеонатичепроменетеле
сногоблика).Ухороринаучнофантастичнимфилмовима
посебносуопробанетаквеврстетрансформација.Довољ
нојепогледативаријацијенатемудвојника:Стивенсонова
(Stevenson)новелаЧуднислучајдоктораЏекилаигосподи
наХајдадоживелајебезбројекранизацијаод1908.године
–оставимопостраникојаодњихјеуверљивија,далиона
саФредрикомМарчом(FredricMarch)илиСпенсеромТреј
сијем(SpencerTracy)углавнојулозиилинекаодкаснијих
–оноштосечестогубиизвидајестедајетематикановеле
филозофска:постављасепитање(не)променљивостиљуд
скогкарактераизетичкеперспективеиборбадобраизла
уједнојособи,асветојевештоуграђеноуједанмисаони
експеримент:Штабибило,кадабичовекмењаосвојлик/
карактерподутицајемхемијскихсредстава ...То јесамо
један карактеристичан пример, а могло би бити наведено
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јошбезбројстаријихиновијихефектноизведенихфилмова
укојимасе експериментишесаперсоналнимидентитетом
(Вагнеров [Waggner] Човек вук, Хичкокова [Hitchcock]
Вртоглавица,Форманов[Forman]Летизнадкукавичјеггне
зда,Финчеров[Fincher]БорилачкиклубилиНеобичнислу
чајБенџаминаБатона,Ноланов[Nolan]Memento,Андерсо
нов[Anderson]Машинистаитд.).

Филмови, не тако ретко, тематизују и етичке проблеме и
то у форми дилема у којима се налазењихови главни ју
наци.И овде сефилмски сценариоможе трансформисати
у контрафактички сценариомисаоног експеримента (мада
је овде, боље рећи, „квазиконтрафактички” сценарио, јер
филмови управо изводе консеквенце које следе из једном
извршеногизборамеђуалтернативама,консеквенцекојече
стопопримајудраматичнеразмере,акојебимоглебитии
реалне).Тако се, примераради, уфилмскојформиизводе
следећимисаониексперименти:штабибилоакобиурат
нимусловимазадовољењеправдезахтевалопријавузлочи
на сопствених војника над цивилима (пример силовања у
ДеПалминим [dePalma]Жртвамарата) иличак злочин
надсопственимвојницима(интернаодмаздакојутематизује
Кјубрик[Kubrick]уПутевимаславе),акобисеизлазизфи
нансијскекризенашаоукршењуморалнихнорми(новчана
компензација заневерствоуЛиновој [Lyne]Непристојној
понуди,присвајањемафијашкогновцауфилмубраћеКоен
[Coen]Немаземљезастарце),акобиживотједногчовека
илиједнегрупељудибиомогућсаможртвовањемживота
другогпојединцаилидругегрупе(новијипримерудругом
делуНолановефраншизео суперјунакуБетмену,Мрачни
витез,сценасадваброда,једнимнакомесуобичниграђани
идругимнакомесузатвореници,стимштојенаобабро
дапостављенексплозивкојиможебитиактивирансдругог
брода–измеђуосталогпостављасепитањедалинаводно
невиниграђаниимајуправодадигнууваздухбродсаза
твореницимакакобиспасилисвојживот)итд.Наравно,не
постављасесвакиетичкипроблемувидудилеме(бирања
измеђумањегивећегдобраодн.зла),такодасенифилмови
неморајубазиратина„јаким”контрафактичкимсценарији
ма,какоихпредстављајутипичнимисаониексперименти.
Али, уколико то учине, на основупројекције таквихфил
мовамогуседискутоватисвеимпликацијеетичкихдилема
(могусеприхватити,алиистотакоиоспорити,решењака
квенудесамифилмови,каоиприликомдискутовањанеке
филозофскетезе).Затобисеприликомрасправљањаоне
кометичкомпроблемудискутантимоглислужитирекурсом
нанекефилмскесценеиличакфилмовеуцелини,какоби
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прекоњихилустровалимогуће сценарије разрешењапро
блема(илијошвећегуплитањауњих).

Конструкцијаидентитетау
Хичкоковој„Вртоглавици”

Представићунапримерутрифилманачинкакосефилмски
могуизвестимисаониексперименти.Филмовећупредста
вљатипохронолошкомредоследу.Почећусаједнимфилм
ским класиком: Вртоглавицом5 Алфреда Хичкока (Alfred
Hitchcock). Драмски заплети и расплети, карактеризација
ликова, али и технички ефекти (камером дочаран ефекат
вртоглавице или анимиране секвенце током приказивања
сна)дословноувлачегледаоцаувртлогемоцијаирасполо
жења.Иакосе,каоиудругимфилмовимаврсногбритан
ског синеасте, и у овомфилмуобрађују класичнимотиви
(мотивПигмалиона)ипсихоаналитичкипроблеми(проблем
фобијеинекрофилије),овдећеодинтересазаанализубити
једанфилозофскипроблемкојисепостављауфилму:про
блем конструкције персоналног идентитета. Тај проблем
семожеформулисатиувидумисаоногексперимента.

Некаукраткобудеприказанарадњафилма:Главнипротаго
нистафилма,детективЏон„Скоти”Фергусон(John„Scot
tie”Ferguson),којипатиодакрофобије,прихватанамолбу
свогпријатељаГевинаЕлстера(GavinElster)задатакдатајно
пратињеговусупругуМадлен(Madeleine)иприпазинању,
собзиромнатодајеопседнутафиксидејомдајеусуштини
прабабакојајесвојевременоизвршиласамоубиство.Скоти
сампостајеопседнутМадленинимликомизаљубљујесеу
њу.Када једномприликомМадленпокушава да се утопи,
Скотијојспасаваживот.Онјепокушаваодвратитиодсуи
цидалнихнамера–алиузалуд.Приликомуспињањастепе
ницамауједномцрквеномторњу,Скотијахватавртоглавица
итаконеможеспречитиМадлендасебацисаторња.После
оветрауме,Скотијућебитипотребноизвесновремедасе
рехабилитује.Докселаганоопорављаодшока,проузроко
ваногМадленинимсамоубиством,онупознајепродавачицу
Џуди (Judie) која га, временом, све вишефасцинира, зато
штогасвојимизгледомипонашањемподсећанаМадлен.
НапослеткуСкотитражиодњедаизмениизглед(мењабо
јукосе,типфризуре,одећу)иодједномсе,попутЕуриди
ке,изцарствамртвих6враћањеговавеликаљубавМадлен.
Међутим,Скотинаосновуједнеиндиције(огрлицакојује

5 Vertigo,ParamountPictures,USA1958.
6 Тако гласи поднаслов немачке верзије филма: Из царства мртвих

(Vertigo–AusdemReichderToten).
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својевременокористилаМадлен)закључуједаЏудизнако
јеМадленитакодолазидозакључкада јеискориштенод
странесвогпријатељаЕлстера–овајјенаправиолукавплан
какодасерешисвојестварнесупруге(којуСкотитаконије
ниупознао).ПлатиојеЏудида„одглуми”Мадленсасвојим
страховимаификсидејама,апоштојеЕлстерубилојасно
даћеСкотиизгубитисвест,пењућисестепеницамаутор
њу,онјесвојуправусупругубациосаторња,докјеСкоти
пратиоМадлен (односноЏуди).Тако јеСкоти–противно
својојвољи–постаосведокнаводногсамоубистваЕлстеро
вежене.КакобинагнаоЏудинапризнањесаучесништвау
овомзлочину,алиистотако,какобипревазишаосвојстрах
одвисине(ипрошлости),узавршнојсценифилмаСкотина
местутрагедијеуспевадаЏудиодведедоврхаторњаита
моодњесазнаједајесамоигралаједнуулогууЕлстеровом
дијаболичномплану.Чиниседаћемукаоутехаостатиона
Мадлен,којујетакозаволео,алиутренуткуисказивањате
наклоности,изсенкесепомаљачаснасестра, ауплашена
Џудигубиконтролунадтеломипадасторња–такоСкоти
поновогубисвојудрагу.

Какобисемогаоформулисатимисаониекспериментнако
јемсебазирарадњаХичкоковогфилма?Једнаформулација
бимоглагласитиовако:Штабибило,акобиособаА,која
играособуБ,себезаистасматралатомособом?(Другим
речима:кадабисеизбрисаларазликаизмеђу„деловатикао
неко”и„битинеко”?)УправосетодешавасадевојкомЏу
дикојатребасамодапредставиМадлен,аликојавременом
постајеМадлен(посебноудругомделуфилма).Онавише
неправиразликуизмеђусвојеинтерпретације једнеособе
иинтерпретиранеособе.Разлогзатојењенаљубавпрема
детективу Скотију. Иако се испочетка опире против Ско
тијевихнаговорадапроменисвојизглед,онасепрепушта
постепенојидентификацијисаМадленинапуштаобразац
симулацијенакојемјепочиваоЕлстеровзлочиначкиплан.
ОноштојезанимљивоуХичкоковојдраматургијијестеда
чакикадаСкотисазнаодЏудидајебиланаговоренасамо
даиграМадлен,онуЏудијошувеквидиМадлен(уједној
одзадњихсценафилмајеиословљаватимименом),дакле
његова фасцинираност тајанственом, суицидалном женом
гаспречавадапрепознањенправиидентитет(Џудикојаје
само „играла”Мадлен). Очигледно је његова веза саМа
дленморалатрагичнозавршити:Џудигинеињеговаљубав
остајенеостварена.Нијелитопроклетствосваке„велике”
љубави?Вероватно биСкоти, да јефилмнастављен, тра
жиоуизгледусвакежененештоодцртасвојевољенеМа
длен/Џуди–дакле,сликуособесакојомникаднећемоћи
остваритиљубавнувезу.



43

ДАМИР СМИЉАНИЋ

Мисаони експерименти на тему личног идентитета су че
сти у филозофској традицији. У Вртоглавици налазимо
варијацију на тему двојника/двојнице: питање под којим
условимаособаА„дели”идентитетсаособомБ.Којикри
теријумиморају бити задовољени да је једна особа иден
тичнасадругом?Спољашњаперцепцијаниједовољна–да
се на основу спољашњих обележја А идентификује са Б.
ОсобаАморабитиубеђенаутодајеонаусуштиниособа
Б.Убеђењејеинтерни(лични)доживљај.Парадоксијакод
ХичкокаједаособаА(Џуди)наосновусвогодносапрема
особиВ(Скоти)сматрадајеособаБ(Мадлен).Перспекти
веприписивањаидентитетасеразликујуодособедоособе
уХичкоковомфилму.ГевинЕлстерјасноразликујеЏудиод
своје супругеМадлен:А глуми Б (даклеА ≠ Б).Џуди на
почеткуправиразликуизмеђусебеиМадлен,алионасеу
друштвуСкотијасвевишеидентификујесаМадлен(А→Б,
штозначидаА„прелази”уБ).Скотипакнеперципирараз
ликуизмеђуЏудииМадлен,онвидиједнутеистуособу:А
=Б.Ваљалобизасебноразмотрити,какосеконструишуови
различитиидентитети.Чистоформално,првуперспективу
бисмомоглисматратидуалистичком(онаје„здраворазум
ска”,азанимљивоједајезаузимазлочинацуовомфилму),
другубимоглиозначитикаоаспектуалистичку(„битиЏу
ди“и„битиМадлен”судвааспектаистеособе),трећаби
биламонистичка(монизамјеувекпродуктједностранеап
стракције,аовомдиригујенекидубљипсихичкипоривили
нагон–овојеперспективаинтересантназапсихоанализу).
ТакотематизацијасценаријауХичкоковомфилму (који је
ипакконтрафактички,даклефиктивноконструисан)покре
ћеинизпитањавезанихзаодређењекатегоријеидентитета,
пасеможерећидаимаимпликацијезаизвеснуврстуфило
зофије која себавипроблемомличногидентитета (анали
тичкафилозофијадуха).

Матрикс:стварностпривидаили
привидстварности?

Каоследећимисаониекспериментнавешћуонајначијојје
основиосмишљенарадњатрилогијеМатрикс(1999–2003)7
(тадајош)браћеВачовски[Wachowski].Овајфилмјесвоје
временопривукаоинтересифилозофскихкругованасебе,
пајебиочакиповодзафилозофскерасправеисимпозију
ме.8Оставимопостранидалијеташирокамедијскапажња

7 Matrix,WarnerBros.etal.,USA1999,MatrixReloaded,WarnerBros.etal.,
USA2003,MatrixRevolutions,WarnerBros.etal.,USA2003.

8 Упор. следећупубликацију:GrauCh. (ed.) (2005)PhilosophersExplore
theMatrix,Oxford:OxfordUniversityPress.



44

ДАМИР СМИЉАНИЋ

билаоправдана–несмесепревидетичињеницадајечитав
пројекатМатриксабиоосмишљенкао„блокбастер”којиће
остваритивисокпрофитнабиоскопскимблагајнама.Тако
ђесенесмепревидетиникарактерсамогфилма:онпри
падаакциономжанру, тачнијечиниспој sciencefictionаи
борилачког(martialarts)филма,ближијефилмовимаБруса
ЛијанегоонимаАкиреКуросаве(AkiraKurosawa)илиЏан
гаЈимоуа(ZhangYimou).Овдејеионакоакценатнаприка
зумисаоногексперимента,паћусеијаограничитинатај
аспект,адискусијуоестетскимквалитетимафилмапрепу
ститидругима.

ФилмМатриксјеусуштиниједнаврстадистопије,оннам
представљавизијубудућегдруштваукојемсветомвладају
интелигентнемашине,сценариокојимсусеусвојимтексто
вимавећбавилимногикритичконастројениинтелектуалци
ХХвека.Људисудословнозаробљенициутаквомдруштву:
ониобитавајууиндивидуалнимкуполамаукојимасуснаб
девенитечношћукојомсехране,доксеналазеунекојврсти
коме– али, оношто јеи зафилозофскопромишљање тог
филмаважно,онисеналазеусвесномстањууједномвир
туелномсветукојисматрајуреалним.Дакле,онинезнајуда
њиховиммозговимаичулимаманипулишумоћнемашине
којеискориштавајуљудекаоизворенергије.Главни јунак
филма, информатичарТомасАндерсон (ThomasAnderson)
(каснијесазнаједамујеправоимеНео),путемпорукена
компјутеруступауконтактсагрупомпобуњеникакојаоби
тава с оне стране „матрикса”, у правом свету, где се боре
противпревластимашина;вођапобуњеника,Морфеус,упо
знајеАндерсона/Неасаситуацијомукојојсеналази,акоје
уопштенијесвестан:уколикосеонкаоизабрани(месија?)
одлучи да стварност види онаквом каква јесте, мораће да
сносипоследицетесвојеодлуке–бићепрогањаноднеке
врсте агената које у симулирани светшаљумашине, како
биелиминисалесвакипокушајотпораутомсвету,јерње
муувекнадругојстрани,уреалномсветуборбемашинеи
човека,одговаранекаакцијапротивмашинапрекокојејача
отпорпобуњеника.НаконштоНеоприхватадавидиствар
носткаквајесте,онсебудиуправомсвету,гдесебеналази
укуполисанеобичномтечношћу,аубрзозатимбиваспа
шенодпобуњеника,докусветуматриксаулазиуобрачунса
агентимаидругимконтрахентима,притомеобученодМор
феусауразнимборилачкимвештинама,асазнајетакођеда
је могуће да у том симулираном свету развије надљудске
способностикојећемубитиодкористиуборбипротивзлих
сила.Коначанисходтеборбенасовденеинтересује–асоб
зиромдасерадиохоливудскојпродукцији,јасноједакрај
нећебитинегативан.Онозаштојеовајфилминтересантан



45

ДАМИР СМИЉАНИЋ

лежиучињеницида јењегов сценариоконтрафактичан,
значидафилмразвија једансложенмисаониексперимент
–аоноштојенајинтересантнијејестедајетајексперимент
својевременоконципираоједанфилозоф!

Усвојојпубликацијииз1981.годинеУм,истинаиистори
ја9,америчкифилозофХилариПатнам(HilaryPutnam)пре
испитује наше представе о стварности такошто – управо
путеммисаоногексперимента–замишљаслучајдајествар
ностпројекцијамозговаупосуди(!).10Наиме,некизлинауч
никјеодстраниомозакизглавеједнеособеисместиогау
једнупосуду,аможданенервеповезаосакомпјутеромкоји
умозак „учитава” разнепрограме.Чини се да особанор
малноопажасвет,алионоштоонавиди,чујеитакодаље,
јестесамонеуроелектронскас(т)имулација.Научникможе
наразненачинедаманипулишеперцепцијомимишљењем
субјекта, мењајући софтвер компјутера. При томе субјект
имаутисакдазаиставиди,осећамирис,чујезвуке,мисли
онечемуитд.,мадајеонуствариекстерностимулисанда
види,мирише,мисли...Његовунутрашњиживот јепозор
ницатуђихмислиинамера.Патнампроширујесвојекспе
римент,такоштофингирапретпоставкудасусви(!)људи
таквимозговиупосуди,ауместозлогнаучникакаоманипу
латораонпретпостављачитавсистемаутоматскихапарата
којиодређујуштаћесебипредстављатимозговиупосуди.
Тиапаратинепродукујусамосингуларну,негоколективну
халуцинацију–нијесамопојединацузаблуди,негоичитав
колектив (АвидиБ,БвидиА–алиилузија јеобострана,
јеркомпјутеридиригујупроцесомоптичкогзапажањаикод
једнеикоддругеособе).Међутим,Патнамнијепесимиста,
анијенифаталиста:онимаповерењеупродуктивнеснаге
ума,аисумњуукогнитивнекапацитетеизолованихмозгова
упосуди.Његовглавниаргументгласида,чакидајесудати
мозговиупосуди,онибезстицањакаузалнореферентских
компетенција не би били у стању да представе себи неки
екстернипредмет,напримердрво (упозадиниПатнамове
критикеидејеомозговимаупосудијекаузалнатеоријазна
чењакојапретпостављадарепрезентационознањеопред
метимаувидупојмоваиречистичемоуспољашњојинтер
акцијисастваримаидогађајимакојимајеокруженонајко
говори).Дакле, чак акобимозгови упосудимоглиимати

9 Putnam,H.(1981)Reason,TruthandHistory,Cambridge:CambridgeUni
versityPress.

10Упор. о овој и другим „научнофантастичним” причама Патнам, Х.
Мозговиупосуди,у:Скептичкиприручник2:Савременискептицизам,
прир.ЛазовићЖ.иМ.Богдановски(2007),Београд:Плато/Институтза
филозофијуФилозофскогфакултета,стр.190–207.
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појмовнупредставу о стварима, садржајњиховихпојмова
бисе знатноразликоваоодсадржајапојмовакојекористи
онај ко је својерепрезентационо знањестекаоу спољним
каузалнимоколностима.„Укратко”,резимираПатнам,„мо
зговиупосудинемајумислиостварномдрвећуондакада
мисле ‚Ево дрвета испред мене‘, зато што њихова мисао
‚дрво‘немаобележјазахваљујућикојимабирепрезентова
ластварнодрвеће.”11НонезависноодтогадалићемоПат
намоваргументпротивидејемозговаупосудиприхватити
илине,оноштоостајејестефасцинираносттематикомраз
ликепривидаистварностикоја јепокренутаовиммисао
нимекспериментом,акојајепослеПатнамовепубликације
реализованаувидудистопијскогhightechфилма.

Писмоилиглава?Етичкепарадоксијеу
„Немаземљезастарце”

Каоштојевећнапоменуто,многифилмовисебавеетичком
проблематиком,аусклопутогаконструишусеситуацијеко
јесемогузамислитикаореалнеалиионекоједелујуневе
роватно–иједнеидругемогубитипредметфилозофског
размишљања. Такав један ситуативни сценарио приказују
ЏоелиИтанКоен(JoelandEthanCoen)усвомфилмуНе
маземљезастарце12 који је2008. годиненаграђенсаче
тириОскара.УадаптацијиистоименогроманаКормакМек
Картија(CormacMcCarthy)приказујесепотеранаветерана
извијетнамскограта,ЛевелинаМоса(LlewelynMoss),који
јеигромслучајапронашаокоферсадвамилионадолара–
потерајеорганизованаодстранемексичкенаркомафијеи
америчких конкурената који наМосашаљупрофесионал
ногубицуАнтонаШигура(AntonChigurh).Увишенаврата
Мосуспеваданадмудрисвојепратиоце,чакидијаболичног
Шигуракоји,гдестигне,остављаизасебекрвавитраг,уби
јајућиподједнакополицајце,криминалцеинедужнељуде.
Умеђусобномокршају,МосиШигурсерањавају,аМосне
какоуспевада,иакотешкорањен,пређеамеричкомексичку
границу.Одсвојихповредасеопорављауједнојмексичкој
болнициипланирадасенађесасвојомсупругомуЕлПасу.
Међутим, затосазнајуимексичкимафијашикојиубијају
Моса.Накрајуостајенеразрешено,далисуониилиШигур
дошлидоновца.

НапрвипогледсечинидаНемаземљезастарцеприказу
јенапетуборбуизмеђудобраизла,алиуправосетапола
ризацијадоводиупитање.ИакоЛевелинМосмождастиче

11Исто,стр.200.
12NoCountryforOldMen,ParamountVantageetal.,USA2007.
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симпатијекодвећинегледалаца,јасноједасеионприкло
нио егоистичком мотиву када присваја новац који му не
припада,ито,новацкојисекористиу„прљаве”сврхе(от
купдроге).НеможесерећидајеМосједноставно„thegood
guy”.Управосеуфилмуприказујенепринципијелностда
нашњегчовекакојисевишенеруководипринципимачасти
ичовечности,којижелисамобрзпрофит,адабигаоства
рионепрезаниоднасиља.УфигуришерифаЕдаТомаБела
(EdTomBell)оличенјеморал„стараца”,онихљудикојисе
сасетомприсећају„добрихстарихвремена”,кадаомладин
цинисуфарбаликосуузеленоикадасучакпоздрављали
старијељуде.ОноштојепарадоксалнојестедајеБеловом
идеалу принципијелно доследног човека најближи главни
негативацуфилму–АнтонШигур.Шигуровадоследност
сеогледачакиуактуубијања–онпазиданеоставитра
говекрвиизасебе,посебнодасамнедођеудодирсањом,
патакокористиипнеуматскиапаратзаубијањестоке,како
бисе„педантно”решиосвојежртве.УопштејеликШигура,
којегјенаминималистички,аливрлоубедљивначинодглу
миоХавијерБардем (JavierBardem), најзагонетнији – већ
његовспољашњиизглед (посебнонеобичнафризура)ево
циракодгледалацанеобичнусимбиозуужасаикомике–као
дасубраћаКоен(иМекКарти)прекотаквогликахтелида
прикажугротескнустранусмрти.АкојеШигурперсонифи
кованозло,ондакомичанизгледсамоуказујенанеминовну
трагикомедијуљудскогродакојегтозлоувексустигне.Ње
говахладнокрвнадоследностдоводиупитањевезумора
лаикатегоричкихпринципа,онакокакојујепретпоставио
ИмануелКант(ImmanuelKant).УваријантиМекКартијевог
романа,односнофилмабраћеКоен,отварасемогућностпо
везивањазломруковођеногделањаиоријентацијекаприн
ципима–даклепостојеизгледаикатегоријалнаправиладе
лањакојасенемогуетичкиоправдати.Другимречима:није
довољнопозивањенакатегоријалнеимперативе,какобисе
уужемсмислуодредиломоралноделање.

Следеће питање служи као позадина замисаони експери
ментуовомфилму:Далимогудасепридржавамкатего
ричкихправилаиондакаданеделујемускладусаморалом?
Аштабибило,кадабихуједногазиопринципеморалаи
доследнопримењиваосопственепринципе,чинисамекспе
риментувидуспираленасиљакојупокрећенеобичниубица
Шигур.Тадоследностсе–истина,набизаранначин–ма
нифестујеуонимсценама,гдеШигур„недужним”људима
дајемогућностдасамиодлучеосвојојсудбини–бацањем
новчића.Узависностиодтогакојустрануновчићасуода
брали,судбинаћеихоставитиуживотуилиимдонетисмрт.
Међутим, симптоматична је сцена на крају филма, када
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ШигуродлазиукућуудовицеМос.Својевременојеобећао
Мосудаћедамуубијесупругууколиконедобијеновацод
њега.Шигур је поново доследан – одлази кодКарлеЏин
Мос(CarlaJeanMoss),какобиодржаообећање.Кадаодње
тражидасеодлучизаједнустрануновчића,онамукажеда
јетоапсурдно,јеронјетајкојиодлучујеоњенојсудбини,а
неновчић.Онаточаксматраболесним.Одистасеовдене
радиоизбору:писмоилиглава,животилисмрт–човекне
располажеовдеслободнимодабиромоногаштожели.Ду
бљафилозофскапоенталежиутомештосмомипопитању
избораизмеђуживотаилисмртиувекнагубитку–преили
каснијенассудбинасустиже,свеједнодалиуобликууби
цеилинанекидруги(„пристојнији”)начин.(Овдесеможе
повућипаралеласаједнимдругимчувениммисаонимекс
периментом,тзв.Паскаловомопкладом,премакојојјеонај
човекнадобиткукојисекладиутодаБогпостоји.13Исход
„Шигуровеопкладе”јеувекнегативан–чакиаконекопре
живи,преиликасније,смртћегасустићи.14)

Хеуристичкиидидактички
значајфилмовазафилозофију

Неколикопримерајепоказалокакосефилмскимсредстви
мамогуилустроватикомпликованифилозофскипроблеми
(идентитетдвеособе,разликаизмеђустварностиипривида,
доношењеисправнеморалнеодлуке).Оноштојепредност
филмскогприказа,уодносуначистодискурзивниувидуар
гументацијеједногтекста,јестењеговатранспарентност,
атозначидасекомпликованастањастваримогупрезенто
ватиувидујасноодређенихтоковарадњиидијалога.Оно
штоисказаноуформисложених,међусобноповезанихар
гуменатаумедаотежаразумевањеизахтеванапор,уоблику
филмскесликезаокупљапажњугледаоцаибудињеговузна
тижељу,напростогаувлачиусампроблем.Уфилозофијисе
читалацприближавапроблему,уфилмусепроблемприбли
жавагледаоцу.Сликомсереципијентпреможесензибили
зоватизанекипроблем,негоумедијупојма.Затојекаоувод
унекифилозофскипроблемпрепоручљивијепоћиоднеке
илустрацијетогпроблема(дословно:његовепројекције)–
нанивоутекстатосууправомисаониекспериментиувиду
некихпричаилисценарија,сликовитиприказиапстрактних

13Упор.Паскал,Б.(2006)Мисли,Београд:Етхос,стр.113–118(фраг.233).
14ЈедномприликомШигурстаријемвласникубензинскестанице,којије

имаосрећеприликомодабираправестране,поклањановчић,какобисе
одувексећаотеекстремнеситуације,кадајемогаодаизгубиживот–
алитајновчићуједноимафункцијудамуставидознањадајесмртувек
ублизини.Другимречима:Mementomori!
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мислииаргумената.Нанекиначинфилозофкојисеслужи
таквимекспериментом,метафоричкиговорећи,усвојојгла
випуштаимагинарнифилм;мисаониекспериментјесампо
себиједанскраћени,јошнеразрађенифилм(тачније:сцена
риозатакавфилм,његов„костур”).Мисаониексперимент
јетакорећифилмinnuce.Аизтеперспективефилмови,који
разрађујумисаонеексперименте,могудасесматрајупро
ширеном филозофском аргументацијом, аргументацијом
inextenso.

Такометодмисаоних експерименатаможепослужити као
примерпродуктивнекооперацијефилозофијеифилма,ми
шљења и ока, појма и слике.Филозофи се могу служити
филмским примерима, како би апстрактне идеје учинили
приступачнијимчитаоцимасвојихтекстоваилислушаоци
мањиховихизлагањаипредавања,алиистотакомогусвоје
мисаонеекспериментезамислитиувиду(контрафактичких)
сценаријакојибимоглибити„испричани”попутфилмова
(а,какотопоказујепримерПатнамовогексперимента,мо
ждачакиодистареализованиувидуправогфилма).Није
искљученодасетакооперацијаоствариувидузасебнихпу
бликација,мождачакизасебноглитерарногжанра,реци
мофилозофскихрасправаудијалошкојформиилинапро
стотекстова,наликприповеткама,којиразвијајусценарио
неког когнитивног експеримента – у сваком случају ради
сеонеконвенционалнимформаманарације,односноаргу
ментације, које би биле примерене приказаном садржају.
Алинезависноодтогадалићесетакведискурзивнефор
меразвитиилине,филмовибимоглибитиинспирацијаза
филозофскеауторедаусвојимтекстовимачешћеекспери
ментишу са идејама илиможда управо на примеру неких
филмова илуструју такав експеримент (препричају радњу
филмауформиексперимента:„Штабибило,кадабиХучи
нионештосличнофилмскомјунакуY?”илисл.).Филозоф
нетребасамодастичеаргументативну,негоинаративну
компетенцију–мождабичаксинтетичкимоглиговоритио
засебнимнаративнимаргументимакојебиваљалододатно
употребитииуткатиуглавнитокфилозофскеаргументаци
је.Натајначинбиседопуњавалииузајамнообогаћивали
дискурзивномишљењеифилмскоискуство.

Алифилмовинисусамоодхеуристичкогзначајазафилозо
фију–онибимоглиодигратииважнуулогуусклопуфило
зофскедидактике.Заштонеискориститистимулативнодеј
ствофилмскихсликаусврхуинтензивирањадискусијеса
онимакојисеинтересујузафилозофскапитања–мождаса
мадискусијатимеиуфилозофскомпогледупостанеквали
тетнија?Такосеинанивоунаставефилозофијеусредњим
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школамаилинауниверзитетимаможеорганизовати„мешо
вита”настава:приказцелогфилмаилипојединихсценакао
уводурасправунекогфилозофскогпроблема.Посебнооне
филозофске дисциплине у којима се расправљају пробле
миреализмаиантиреализма,проблемиодређењасопстваи
личногидентитета, етичкипарадоксиилидилемемогуда
сепослужепројекцијомфилмова,какобинапримеруодре
ђенихмањеиливишефиктивнихситуацијапродискутовали
тепроблеме (дакле,пре свега, епистемологија,филозофи
ја духа, (био)етика, филозофија права). Тиме би се могли
истудентиподстаћинапродубљивањесвојихзнањаотим
проблемима,аистотакобисемоглиинспирисатинасамо
сталнирад,рецимонатајначиндасеусвојимсеминарским
радовимаизтихобластипозабавенекимвећформулисаним
мисаонимекспериментомилинапримерунекогфилмаилу
струјутајексперимент–а,штодане,исамипредставенеки
когнитивниексперимент,јертимебибилиподстакнутина
развијањесопственихпродуктивнихидеја.Натајначинби
сеиданашњемлађе генерације, које одрастају уз сликеи
звукемултимедијалнихапарата,моглепоновоприближити
медијупојмакојијеодувекбиообележјефилозофскогми
шљења.Мождатакоинекибудућифилмскиствараоци(ре
жисери,сценаристи,продуцентиитд.)нађудодатниизвор
инспирацијезасвојадела.

ЛИТЕРАТУРА:

Bertram,G.W.(ed.)(2012)PhilosophischeGedankenexperimente.
EinLeseundStudienbuch,Stuttgart:PhilippReclamjun.


Grau,Ch.(ed.)(2005)PhilosophersExploretheMatrix,Oxford:
OxfordUniversityPress.


Miščević,N.(1992)MentalModelsandThoughtExperiments,Inter
nationalStudiesinthePhilosophyofScience6,p.215–226.


Nersessian,N.J.IntheTheoretician’sLaboratory:ThoughtExperi
mentingasMentalModeling,in:Proceedingsofthe1992Biennial
MeetingofthePhilosophyofScienceAssociation2,eds.Hull,D.et
al.(1993)EastLansing,MI:PhilosophyofScienceAssociation,p.
291–301.


Паскал,Б.(2006)Мисли,Београд:Етхос.


Патнам,Х.Мозговиупосуди,у:Скептичкиприручник2:Савре
менискептицизам,прир.ЛазовићЖ.иМ.Богдановски(2007),
Београд:Плато/ИнститутзафилозофијуФилозофскогфакултета,
стр.190–207.


Putnam,H.(1981)Reason,TruthandHistory,Cambridge:Cambridge
UniversityPress.


Rescher,N.ThoughtExperimentsinPresocraticPhilosophy,in:Tho
ughtExperimentsinScienceandPhilosophy,eds.Horrowitz,T.and
Massey,G.J.(1991)Savage,MD:RowmanandLittlefield,p.31–42.


Шато,Д.(2011)Филмифилозофија,Београд:Клио.



51

ДАМИР СМИЉАНИЋ

DamirSmiljanić
UniversityofNoviSad

THEUSEOFTHOUGHTEXPERIMENTSIN
PHILOSOPHYANDFILM

Abstract

In this article the role of thought experiments in philosophywill be
considered as well as the possibility to show these experiments on
movie screens. Thought experiments as mental models can create
a fertile connection between philosophy and film, mind and sight,
concept and image. First, a short typology of thought experiments
which are suitable for filmic interpretation will be given, especially
thoseexperimentswhicharedealingwiththeproblemsofannullingthe
differencebetweenrealityandfiction,problemsofpersonalidentityand
ethicalparadoxes.Someofthesethoughtexperimentswillbeillustrated
ontheexampleofthreemovies(Vertigo,TheMatrix,andNoCountry
forOldMen).Hitchcock’sVertigo showshowonepersonwhoplays
the role of another person can gradually lose sight of the difference
between him/her and the taken personality – this identification has
tragic consequences for the main characters in the movie. In their
sciencefictiontrilogy,TheMatrix,theWachowskiBrothersexplorethe
possibilitythathumanconsciousnessismanipulatedbysomeintelligent
machinesandmakeimplicituseofaphilosophicalthoughtexperiment
as presented in Hilary Putnam’s work Reason, Truth and History
(thecaseof“brainsinavat”).TheCoenBrothersarethematizingan
ethicalparadoxinNoCountryforOldMen:Isitpossibleforakiller
toactinaccordancewithcategoricalprinciples?Ifthisistrue,should
weendorse suchbehavior?Theendof thearticlebrieflydiscussesa
potentialheuristicanddidacticrelevanceofthefilmicinterpretationof

thoughtexperimentsforphilosophy.

Keywords:thoughtexperiments,philosophy,film,„Vertigo”,
„Matrix”,„NoCountryforOldMen”
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СЛИ КА И СТРАСТ:  
ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ФИЛ МА

Сажетак:Односсликеистрастипредстављапривилеговануте
му хришћанске аскетске литературе и византијскефилозофије.
Урадусеистражујуконсеквенцеовакосхваћеногодносасликеи
страстинапитањафилмаифилмскеслике,итоизперспективе
теоријефилма,филозофијеи хришћанскетеологије, а санагла
скомнапојмовималичностиикомуникације.

Кључне речи: слика, филм, личност, слобода, икона, хришћан
ство

Покушајпојмовногодређењафилмаусусретуилипреусу
кобусаварљивомспонтаношћуњеговогнастанкаиразвоја,
гдесефилмсагледавапресвегакаомедијскифеномен,од
почетка садржи неколико константи. Најпре, покушај ње
говогпојмовногодређења,односнопромишљањафилма,о
филмуисафилмом,филмкаомедијтрписамоуњеговој
културносоцијалној парадигматизацији и контекстуализа
цији,доксеосталипокушајиспознајногуопштавањаиап
страховањаовогфеноменананивоупојма,тичу,пресвега,
трагањазањеговимуметничкимидентитетом,или,усрећ
нијим случајевима, уз очувањепоштовање његове специ
фичнеуметничкомедијскеодноснотехнолошкоизражајне
амбиваленције,пачакиподвојеностирасцепљености.Ако
сесвакаподвојенострасцепљеностодносипресвеганаод
носизмеђусубјектаисвета,којапретирасцепуунутарса
могсубјекта,патимеиништавилуисмрти,свакипосред
нику овомодносу, сампо себи конструкт, почива управо
на сопственом релацијском идентитету, односно овом ка
рактеруодносности,којидоводиупитањеисамидентитет
каотакав,патимеимогућностговора.Јеркакоговоритио
односу као таквом, онечему (да лиуопштенечему?)што
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јеодноссамилистварсама,какоговоритионечемуштоје
једвакултурначињеницаакамолидело,остварење,нешто
створенодакле,штообогаћујесветствариитимесветживо
таанијетекпонављање,копизам,„неплоднолуциферство”
удвајањавећпостојећегипризнатогзапостојеће.1Овосу,
самепосеби,већнекеодосновнихнедоумицамодерности,
гдесеимперативnovimaсусрећесапарадоксомоновомви
ну и стариммеховима, а у основи је проблем језика, при
чему се филм са својом (поново) варљивом илузивношћу
и документаризмом подмеће као идеалан објекат увежба
вањановог језика,односноновихисвеновијихпокушаја
овладавањасветом.

Дакле,филмовдеизгледакаопасиван,каожртва,којитра
газасвојимјезикомдабисеоправдао,анедабиодгово
рио,ушаоудијалог,проговориоуосталом.Јерчимефилм
може да проговори и о чему, питаће заговорници његове
механичкорепродуктивнеиконструкционистичкоаутомат
ске природе, чимефилмможе да мисли и о чему, питаће
заговорницињеговогмасовноиндустријскогирепресивно
манипулативногкарактера.Пазарфилмуопштетребадаго
вориидамисли,рећићезаговорниципсеудохуманистич
когсентиментализмакојиверујудајеуметностемоција,а
емоција,дакледушевност,цеочовек,свеоноштотребаби
лоономкојидајеилиономкојиприма.Укратко,филмусе
оспораваживот,аовосеуосновитичепроблемапредста
вљањанафилму,односноштафилм(илиштасенафилму)
представља,изчегасепоаутоматизмуизводипитањењего
вогонтолошког,илимождатеконтичког,статуса.2

Пут заснивања уметничког идентитетафилма од нагласка
нафотографскомкамонтажи,тицаосепревазилажењане
стваралачког и таутолошког репродуктивног аутоматизма
кауметничкомуопштавањуиапстракцији,доксеповратак
слици тицао бега од произвољности апстракције ка неоп
ходности бића.И једно и друго се чинило у име уметно
сти (стваралаштва) и слободе, али и једно и друго је, као
и свеунашемвеку (векустолећуи векуеону), свеидеје

1 „Уметностнетражидаупотпуниреалностилидаствориупоредосњом
новобиће(тобибилонеплоднолуциферство),онажелидапокажењену
реч,идеју,мисаонилик”(Булгаков,С.(1998)Иконаииконопоштовање,
Београд:Источник,стр.42).

2 Што заправоуоба случаја, каоиобичнокада јепредстављањеупи
тању,има„језичку”мотивацију, собзиромнапостојањедватемељно
различитасхватањајезичкогодносапремасвету:означавајућегисвето
откривајућег,премаподелинаонтолошку(говороткривањезнацисвет)
ионтичку(језиксаопштавањеознакествари)димензију,односноуну
тарсветскукомуникацијуиутемељењесвета(Жуњић,С.(2012)Филозо
фијаињенјезик,Београд:Плато,стр.104).
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идеологијеи сваправедна залагања, активизмии хумани
зми,претилодасеокренепротивстваралаштваислободе,
даклепротивчовека,данассатреуробовеиупрах.

Акосеранокаосинонимзафилмиздвојиоизраз„покрет
не слике”, или можда тачније и лепше „покретна слика”
илисликаупокрету,разумљивоједаодпочеткамишљења
офилмудоминиратрагањезакарактеромиприродомове
слике,односноодговоромнапитањештаонапредставља,
или,понекадчакнормативноизречено,штабитребалода
представљаускладусааутентичномприродомфилмакао
филма, наспрам других уметности, медија и облика људ
ског стваралаштва и делања. Рано постигнута сагласност
дафилмнијепукамеханичкарепродукцијастварностиили
(магијски удвојена) стварност сама,3 у самом почетку се
подвајанаједнупроиједнуантимиметичкумодалност,ко
јаприродуфилмскесликеусмеравабилока„спољашњој”
билока„унутрашњој”стварности,издвајајућиунутрашњу
одспољашњеслике,штобиусвојимкрајњимтеоријским
и практичним консеквенцама водило ка изузетно суптил
нимувидимаофилмукаомишљењуикаојезику.4Ипак,у
основии једнаидругатенденцијакаодасвевреметраже
алибизаослобађањефилмазависностиод(за)датереално
сти, и тимефилмску сликужеле да ослободе отежалости
светаиматерије,којасамоијединодокументујепостојање,
презентносттогсветаиничегаванњега,никаквихдругих
светова, могућих, виртуалних, трансцендентних.5 С друге

3 Премда се јавља већ код Ричота Кануда (Canudo), ова теза је на си
стематичнији и научно заснованији начин разрађена код Рудолфа
Арнхајма (Arnheim): „Чак ни најелементарнији процеси посматра
ња не производе само механичку регистрацију спољњег света, већ
стваралачки организују сиров сензорни метаријал по начелима јед
ноставности, правилности и равнотеже, начелима која управља
ју механизмом примања. […] Уметничко дело није просто подра
жавање или селективно пресликавање стварности, већ превођење
запажених карактеристика у облике одређеног медија. […] Умет
ничко дело увек објашњава, дотерује, тумачи приказани предмет”
(Арнхајм, Р. (1962) Филм као уметност, Београд: Народна књига,
стр.5,121).

4 ИмампресвегаувидуутицајидејеВиготског(Выготский)о„унутра
шњој речи” на Ејзенштејнову (Эйзенштейн) концепцију „монтажног
начинамишљења”, односномонтажекаооснове сликовног стадијума
мишљења, као и далекосежно разликовање слике (образ) и представе
(изображение);Виготски,Л.(1977)Мишљењеиговор,Београд:Нолит,
стр.42;Эйзенштейн,С.(2000)Монтаж,Москва:Музейкино,с.30.

5 Покушајпревазилажењаапоријепредстављања(саперспективомукљу
чивањавиртуалностиитранценденцијауњеговдомен)путемтзв.„енер
гијске”антропологијеикосмологије,којајеуосталомсасвимускладу
са савременим токовима синергетике и „најновијих научнихпарадиг
ми”,алииоколностимаразвојановихмедија,например,доводиупита
њесамконцептсликекаотакве,иунутартеологијеихришћанскимоти
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стране,произвољности„спиритуалност”апстракције6отрг
нутеодмиметичкевезесапредметноисторијскомреално
шћу,уфилмусуувекизазивалинелагоду,којаје,чинисе,
превазилазиламодернистичку нелагоду раскидања са тра
диционалним схватањем представљања у случају других
уметности.Интересантно,потребазапревазилажењемових
недоумицаиовихнелагодачесто јеуфилмскојмислииу
филмскојпраксиимало,билоексплицитнобилоимплицит
но,религијскуилипсеудорелигијскумотивацију.

Једантокпромишљањаовогкомпликованогодносафилмаи
стварностибазирасенаоткрићуњеговезнаковнеприроде,
штојенасупериоранначинуоченовећкодЈуријаТињанова
(Тынянов),7акојаводисведопретежносемиотичкогсхва
тањауметности,патакоифилма,каомодела,ауметничког
процесакаомоделизацијесвета.8Срелигијскетачкегледи
шта,овакавприступјечестопризиваоопасностоддуализма
(изрецивостинеизрецивог,могућностиодносакаоучество
вањаубићуиистинии,најзад, заједнице), чему јансени
стичкиоријентисаниБазен (Bazin),дајућипримат„вериу
стварност”уодносуна„верууслику”,супротстављапризив
кајединствукрозповратакистинскомзначењууметничког
реализмакао„потребедасеизразизначењесвета”9.Један

висанефилозофије,чимећемосеунаставкурадавишебавити.Требало
бисетомеприступатисаизвеснимопрезом,какосенебизаборавили
нацентралнупозицијуличностиухришћанскојантропологији,икако
небидошлодомешањаипоистовећивањапојмоваенергијаиипостаси
(о„енергијскојантропологији”уХоружи,С.(2010)Православнааскеза:
кључзановувизијучовека,БеоградКарловац:Мартириа;осинергетици
и/илисинергизмуЛесков,Л.(2006)Синергизм:философскаяпарадигма
XXIвека,Москва:ЭкономикаиБезручко,Б.П.(2009)Путьвсинерге
тику,Москва:ЛИБРОКОМ;оразликовањуенергијеиипостасинпр.у
Пено,З.(2009)Христос–НоваТвар:аспектиправославнекосмологије
иантропологије,ФочаОстрог:ПравославнибогословскифакултетМа
настирОстрог).

6 Јошкод„првогфилмскогтеоретичара”РичотаКанудафилмјеапстрак
цијаи„деоапсолутнеспиритуализације”итеккаотакавнуди„једносу
штинсковиђењеживота”(Канудо,Р.Естетикафилма,у:Теоријафилма,
приредиоСтојановић,Д.(1978)Београд:Нолит,стр.5463.

7 ЗаТињанова кадаркоји је конструисанпремапринципупокретаније
„материјалнарепродукцијапокрета”,него„смисаонапредстава”,дакле
знакпокрета:„Видљивисветнафилмунијеприказанкаотакав,већу
својојсмисаонојповезаности,усупротномбифилмбиосаможива(и
нежива)фотографија.Видљивисвет,видљивипредметпостајеелемент
филмскеуметности самоондакад је дату својству смисаоног знака”
(Тынянов,Ю. (1977)Поэтика. История литературы. Кино,Москва:
Наука,с.329).

8 Оовомеу:Коларић,В.(2010)МоделизацијасветауАристотеловојпо
етицииуструктуралнојсемиотициЈуријаЛотмана,у:ЗборникМатице
српскезаславистику,бр.78,стр.101118.

9 Базен,А.(1967)Штајефилм?I,Београд:Нолит,стр.9)



56

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

приступ тако нуди ослобађање од „света ствари”, а други
од језика, код једног је нагласак на знаку (конструкцији),
коддругогназначењу(откривању,перцепцији).10Ипак,са
хришћанске (богословске и филозофске) тачке гледишта,
обаприступаимајусвојуистину,једанупућујућинаконвен
ционалност(образац,morphe)адругинаиконичност(образ,
eikon)удинамициодносаизмеђуфилмаистварности.Тако
ђе,саистетачкегледишта,обаприступасемогупоказати
каоћорсокак.

Јерштабринемене,илитебе,илињега/њукаохришћанина
уовојпроблематицифилмаифилмскеслике,односнопро
блематицисвета?Далитексветитељевазапитаностотоме
„штаћечовекузнациипредставе,каднанепосреданначин
можедоћидосазнања,изаштобикаодоказтражиочудеса,
кадсеисамможедотаћитихствари”11?Али,ипак,према
истоме,„штаћенампроповедници,кадсејавиоОнајКоји
јеобјављен”,те„нијенамосталоништадругонегодаму
кличемоидагаславимо”12,адабисмо„клицалиислави
ли”опетнамтребареч,алиислика,штојеуосталомдавно
решенопобедомнадиконоборствоминахалкидонскомдог
матуооваплоћењузаснованојтеологијииконе.13Слика,да
кле,самапосебинијеспорна.И,наравно,ништанијеспор
носамопосебинеготекуодносунаодређенисмисао,чак
јеизлоисмртсобзиромнаодређенисмисао,деобожанске
икономијеипромисли,тимеистварњеговељубави.Акако
сесупротставитисмртииништавилуслике,јерсвестворе
но,патимеи(створенаилирукотворена)слика,имасвоју
смртисвојеништавило?Јединанестворенаслика јеИсус
Христос,друголицеСветеТројицекаослика(икона)„Бога
невидљивог”(БогаОца),икаотакваје,каоиконапоприро
дианепоблагодатиикао„једносушнаОцу”,неподложна
злу,ништавилуисмрти.Проблемсасликом,каоипроблем
сасветомисачовекомнијеуњиховојматеријалностиили

10Овдетребаиматинаумудапојамјезика,паијезика(у)уметности,ни
јеједнозначан,усмислуукомјезик„нијесамосредстводасепознати
светозначи,представииукрајњојлинијиставиподконтролу,негоје
ониначиндасенепознатисветоткријеиизрази“(Жуњић,С.нав.дело,
стр.21).

11Кавасила,Н.(2003)ОживотууХристу,НовиСад:Беседа,стр.231.
12Исто,стр.177.
13Свеобјашњавајући Кондак Недеље Православља гласи: „Неописиво

СловоОчевоизТебеје,Богородице,посталоописивооваплотившисе.
Оскрнављениобразповратившиудревно,оногајесјединилосбожан
скомлепотом.Исповедајућиспасење,мигаделомиречјуизображава
мо”;наведенопрема:Успенски,Л. (2000)Теологијаиконе,СветаГора
Атонска:МанастирХиландар,стр.104.
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нематеријалности, него у њиховој створености или не
створености.14

Дакле,ниједнасликанепостојисамапосебииодсебеи
она своје постојање дугује свом „оригиналу”, прототипу,
прволику, узору.ИсусХристос је тако слика (икона) Бога
Оцасакојимсепоистовећујепосуштини(ousia,суштаство)
алинепоипостаси(личности,сопству),створенаикона(чо
век) јеикона (Христа)поблагодатииусиновљењу,15ару
котворенаиконајеуодносуипостаснесличности(неисто
ветности)сапрволиком.Усвакомодтихслучајеванеради
сениораздвојеностирасцепљеностинитиоистоветности
сликеилика(ликаипрволика),негооодносуиопштењу,
гдејерукотворенаикона(слика)видљиваспона,„свештени
мост” између невидљивог прволика и човека који сањим
ступаузаједницу.Натајначин,видљива,вештаственаико
на омогућава „виђење”, откривање невидљиве стварности
и,што је јошважније,односиопштењесањом.Икона је
даклесведочење(martyria)опостојањуневидљивогсвета,
односно „средство преко којег хришћанин долази до зна
њаостварномиистинскомпостојањуузора(оригинала)са
којим ступа у духовно општење”,16 па тиме верници нису
пукигледаоци,посматрачислике(иконе)негосаговорници
уживоми личномопштењу, заједници са представљеним
прволиком. У овој сложеној теорији слике заснованој на
најсуптилнијим и најдубљим интерпретацијама светотро
јичнихдогмата,акојаусебиуједињујеонтологију,гносе
ологију, религију, уметност, књижевност, етику, а све „на
темељу естетске вредности слике”17, када говоримо о мо
гућностипредстављања„невидљивог“најважнијејеуочити
следеће: сликане „приказује”некаквуприроду (јестаство,
physis) или суштину (суштаство) насликаног, него искљу
чивоипостас,личност,сопство,18посебанначинпостојања

14Видетиу:Зизјулас,Ј. (2001)Догматскетеме,НовиСад:Беседа,стр.
293,305.Оповезаностизлаиништавилавидетиу:Мацукас,Н.(2005)
Проблемзла,Крагујевац:Каленић.

15„Каоштоистинаиконележиуличностикојупредставља,такоиистина
очовјекулежиуњеговомпрволику.Овоуправостогаштојепрволиктај
којиорганизује,одобраваидајеобликматеријиикојигаистовремено
привлачикасеби.Архетипконституишеонтолошкисадржајизраза‘по
лику’”;Нелас,П.(2001)ОбожењеуХристу,СрбињеБеоградВаљево:
Хришћанскамисао,стр.32.

16Пурић, Ј. (2010) Људско лице Бога, Београд: Службени гласник,
стр.106.

17Бичков, В. (2012) Кратка историја византијске естетике, Београд:
Службенигласник,стр.256.

18Обогословскомифилозофскомуобличавањупојмовасуштине,природе
ипосебноипостасивидетиу:Зизјулас, Ј.нав.дело; Јевтић,А. (2004)
Философија итеологија, ТребињеВрњачка Бања:МанастирТврдош
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оногштојенасликано,управоононаштасеодноси„име”
насликаног,наистиначиннакојинеможемо„говорити”о
неизрецивојсуштиниБожијој.Собзиромда„свемуштожи
виБогдајебиће,ачовекиме”,можеморећидајерукотворе
наикона„иконичноизображеноимеБожије”19,даклеслика
речиБожије,најсуптилнијесједињавањеречиисликекроз
новозаветно поистовећивање „иконе Бога невидљивога” и
„Логоса Божијег” (Бога Логоса, Речи Божије) у личности
ИсусаХриста, а које је (овај однос речслика) сам темељ
културеукојој(далиидаље?)живимо.Дакле,дасузимона
нашумеру,представљањејеувекствародносаиопштења,а
немогућејеопштитиилибитиузаједницисанекомсушти
номилинекомприродом,већсамосанекомличношћу,ито
каоличност.

Аликакветосвеимавезесасликомванњеногиконограф
ског,догматскогодређења,којенасчакникаоверујућене
обавезујеизванбогослужбеног (литургијског)контекста,а
камоли са филмом, филмском сликом, фотографијом или
савременом уметношћу, односно савременим поимањем
уметностиуцелини?

Јерштапретифилмскојслициифилму,иштанамапрети
одфилмскесликеиодфилма?Анештопрети,зарне,иначе
небибилотоликозабринутости,толиконеприхватања,то
ликопотајногиперверзногнаслађивањазбогпророкованог
„крајафилма”,„крајаслике”иликрајабилочегауосталом,
самодајекрај.Филмнијеикона,алинипростафотографи
ја,аипакјекаоионижртвапоистовећивањапрототипаса
његовомпредставом,сликесаликом,приказ(ив)ањаионог
штојеприказано:укратко,филмјеготовоподсвесно(акако
другачијеумодерни)поистовећивансаприказаномствар
ношћуилиприказанимсветом,некадзанадоманекада,а
тојеутеоријичешће,саиндигнацијом.Филмје,каоифо
тографија,такоједномзасвагдаоптужензаидолатријупод
(савременим) именом нестваралачке механичке репродук
цијестварности,штојеиданасстигманадцелимсветомви
зуелнихмедијаимедијауопште,паисликеуопште,уметно
стинајзад.Абићедајенашпроблемсафилмом,филмском
сликом,сликомилифотографијом,мимесисом,представља
њем,паисауметношћузаправонашпроблемсасветомиса
стварношћу,нашпроблемсасамимсобом.

Аликосмото„ми”?Ми–гледаоци,посматрачи,публика,
микојиоцењујемо,пресуђујемо,осуђујемо,пачакикадсу

Братство Светога СимеонаМироточивог;Жуњић, С. (2012)Логика и
теологија,Београд:Отачник.

19Пурић,Ј.нав.дело,стр.113.
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намуста(апонекадишаке)пунеактивизма,акције,анга
жмана,жељезапроменомсвета,некадачакдотогадане
останеникаменнакамену.Јернадамоседаћеодсвегатога
даизникненештоново,даћежртвапостатиновосемеидо
нетиплода,даћемоконачномоћидаодахнемоидакажемо
дајесветнаш,дасмоњимеконачноовладали,даћеодсада
битисвеуреду,дасмосвојинасвомеиданеморамовише
дабринемоотомедалинекобринезанас.Филмјенаша
нечистасавест.

Каоиикона,ифотографијасведочи,алионасведочиопо
стојањусветауњеговомпаломстању,уњеговојпролазно
сти, трулежностии временитости, оњеговом спољашњем
лику (личини,prosopona), и тоонекомтренуткупрошло
сти,докјесмисаоиконеубудућемвеку,уесхатону.20Дакле,
фотографијасведочиосмртности,осмртииништавилу.И
какоуопштеговоритиосведочењупостојањанечегаштосе
видисамоусвојојспољашњостииефемерности,ураскиду
везесаизворомсопственогпостојања,јер„дабистворено
преживело,дабиизбеглонебиће,потребномуједасене
прекидноналазиуодносујединствасанествореним”,асам
човекјестворенуправо„затодабиоствариотојединство
створеногаинестворенога”.21Агде јечовекуфотографи
ји,акосеонасводисамонамеханичко,репродуктивно,на
апаратуру?Атусудатадваодговора:једанизпозицијезна
ковностииконвенционалности,којиинсистираназнаков
нојприродисвакеслике,паифотографске,гдесеучешће
човеказасниванапроцесуозначавањаиселекције;идруги,
уверидафотографијананекиначиномогућавасветудасе
откријеиизрази,агдесечовекналазиуулози„сведока”без
коговоготкривањаиовогизражавањанебинибило.Дру
гимречима,човекупрвомслучајуучествујенаначинкон
струкције,удругомнаначинконтемплације(зрења).

Аликаоштофотографијанијеикона,нифилмнијефото
графија.Монтажна природа филма је као спасилацњего
вогуметничкогдостојанстваигарантњеговогуметничког
идентитетадочеканабашзбоговогусложњавањаиумножа
вањачовековеконструктивнемоћи,докјесликаупокрету,
односно, да се не лажемо, покретна камера, као „времен
ска уметност довршавања фотографске објективности”,22
несамоувећалачовековумоћ„контемплативног”сведоче
ња,негоиослободилафотографскусликуњеногробовања

20Ђурић, Ж. (2012) Онтолошке разлике у фотографији и икони, у:
Теолошкипогледи,бр.3,стр.479494.

21Зизјулас,Ј.нав.дело,стр.305.
22Базен,А.нав.дело,стр.11.
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прошлости, отварајући је ка димензији садашњости.Уче
шћечовекаустварањуфилмајепочелодасеназиваслобо
дом.23

Ипак,далијеовослобода,икаквајеовослобода?Одчега
изашта?Акосамокомбинујемооноштосмозатекли,ми
зависимоодтедатости,даклемисмоупозицијинужности
анеслободе,јерслободаникаконијепукиизборизмеђупо
нуђенихалтернатива,негојестваралаштво.Истотако,ако
верујемоуспособностстварностида„говори”,приближа
вамосеједномсумњивоминестваралачкомесенцијализму
идуализму,такоблискиммодерној(„подсвесној”,негока
ко)носталгијизаонтологијомиконеприписанесекуларној
сфери,паисферимеханичкерепродукције.Паштајеонда
избор?Изборјеразарањеформеиизборјеуништењеслике.
Тосумодернарешења,алитарешењаникуданеводе.Она
су јединодобра јернасузнемиравају, тржуизлетаргијеи
„аутоматизмаперцепције”;иначе,онанисуиникаконемогу
битислобода.

Алиминежелимода заувекпорекнемофилмнитидаму
постављамо захтевекојиникаданећемоћидаиспуни, јер
су против самењегове „природе”, зар не? „Ми” саможе
лимо да одговоримо на питањеможе ли ифилмско пред
стављањеданамомогући„учествовање”упредстављеном,
односноодносиопштењесањом,каоиможелифилмда
нампомогне „поновномоткривањулепоте света”24?То су
дведругеваријанте,дведругемогућностионедихотомије
о„конструктивном“и„онтолошком”оправдањуфилмакао
стваралаштваитимепољаљудскеслободе.

Иуправоовдеискрсавапроблемстрасти.Јеракотражимо
односиопштење,митражимоличност,аненекусуштину
иненекуприродусакојомбисмоопштили.Аличностни
је „ниприродна, ни логичка категорија, већ питањеисти
не”25,икаотакваистовремено„релационаикомуникациона

23Изузетне увиде о односу филма и слободе, из перспективе структу
ралнесемиотике,видетиу:Лотман,Ю.иЦивьян,Ю.(1994)Диалогс
экраном, Таллинн:Александра, с. 2223.Например: „Све оношто је
уприродиспутаноинемаалтернативу,исамимтимненосиинформа
цију,преобраћасе[уфилму]урезултатслободногуметничкогизбора,
ослобођеногодспутаностиибогатогсмислом.[...]Оноштосеујезику
наукеназивасувопарномречиинформација,ууметностиимадругоиме
–слобода.Циљуметностиједаспознаживот,уносећиуњегаслободу,
ослобађајућињегове елементе одинерције и постављајућиих у нове
позицијеиодносе”.

24Кардамакис, М. (1996)Православна духовност, Света Гора Атонска:
МанастирХиландар,стр.11.

25Јевремовић,П.(2007)Тело,фантазам,симбол,Београд:Службенигла
сник,стр.36.
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стварност”26, јеристина као таква „непредстављапитање
објективних рационалних представа, већ става и односа
(личносних)измеђуБога,човекисвета”27.Богиистинасе
неоткривајупонекојнужности,негослободноизасваког
однас,затебе,замене,зањегаилињу,итокаоличности.
Утомсмислу,личностјеуправо„идентитеткојиизвиреиз
односаиопштења”,28анеизнекенужностиилидатости,и
каотаквујеможемопознатијединоуслободи.Аштајеоно
штонасометаутомличномодносуаконестраст,аштаје
страстнего„шум”,некапрепрека,некамрљаутомпроцесу
општењаиодношења,онаније само„замућеноогледало”
нашестворенеприроде,већмрља,флеканасталазбогнаше
погрешноупотребљенеслободе,односноодрицањаодсло
боде,сведонапуклостирасцепљеностирасапа,досмртии
ништавила,довраћањаунебиће.Јерконамјегарантовао
дасенећемоинеможемовратитиунебиће?Сликаифо
тографијакојанас„уверава”дапостојимо–идаовајсвет
постоји–свакаконе.

Проблемсасликомодпочетказаправоинијебиопроблем
сапредстављањем(јерпредстављањеје,иможебити,однос
иопштење),каоштопроблемсасветомнијењеговастворе
ност(јерјеонастварБожијепромислииБожијељубави),
већ са њеним поистовећивањем, као и поистовећивањем
света,састрашћу.Страстјеовдегрехнарастаодоспособ
ностидапокоричовека,докјегрехизразнашегреховности
као„усмереностипажњеижељепремаспољашњем,штосе
појавило спрвородним грехомнашихпрародитељаишто
јепосталоуобичајено”.29Светсеуовојперспективиневи
ди каопроизводБожијег стварањауљубавии слободи, у
чијојсеприроднојлепотивидизнакБожијегстварања30и
којатакосведочиоБожијемприсуству,штосенаравноса
мопосебинепориче,већјеонпре„свеукупностстрасти”,
„симболстрастиигреха”,штоје,какорекосмо,устањупа
лостипосталоуобичајено.Светзначинијетвар(материја),
јертварнијезланитијетварностгрешна,ињеговпроблем
нијениуматеријалностиниустворености,већјеонуоби
чајеностањепалости,астраственостуобичајеностањепа
логсвета.Натајначиннисликасветауњеговојпалостине
можебитиништадругонегосликастрасти.Оријентацијака
„спољашњем”накојунаспринуђујестраственост,таконас

26Јевтић,А.нав.дело,стр.196.
27Зизјулас,Ј.нав.дело,стр.19.
28Исто,стр.188.
29Гурјев,Н. (2005)Страстиињиховапројавакрозсоматскеинервно
психичкеболести,СремскиКарловци:Дуга,стр.30.

30Бичков,В.нав.дело,стр.59.
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„изводи”изсебесамог,алинекаБогу(Богопознању)ика
отвореностинестворенимблагодатнименергијамаСветога
Духа,негокапалостисвета,касмртииништавилу,каодри
цањуододговорностизасветизанашељудсконазначење.
Устањустраствености,аусвомодносупремасвету,мисмо
самопосматрачииништитељи,аникакоучеснициизајед
ничари, никако личности. Слика света као слика страсти
утомсмислуникаконијемогладаодиграсвојуанагошку
улогу,каоулогу„уздизањаљудскогдухапомоћусликедо
Истине иАрхетипа”31,што је од почетка имало имплика
цијенатеолошкипатакоинауметничкитретманстрасти,
пресвегаимајућиувидукакосе„ранохришћанскиетосвере
савокретаобићуиискључивоштитиооднебића,анијесе
бавиоњиме.Тојеосталаитрајнаоријентацијахришћанске
мисли,збогчегајесвакостудиознијеизучавањестрастиби
ломаргинализовано.Увекјебиловишерасправаипоукао
превенцијигрехарадипостизањаврлине,негоштојебило
студиозногудубљивањаускривниценебића,јербисамтај
чин означавао окретање стваралачких потенцијала бића у
супротномправцу”.32Сходнотоме,уметникбибио„пропо
ведникпрекрасног”,који„стадосвојевесели”,ајединициљ
уметностиу„духовнојкомуникацији”којаводи„откривању
ЛикаБогочовекаХриста”.33Ималоједовољнодасе,узнеу
виђањеразликеизмеђуликаипрволика,природеиипоста
сиибожанскесуштинеибожанскихенергија,свакаслика,
анарочито слика „спољашњег”, „чулног” света,изовакве
перспективеосудикаонеадекватнаистинскомљудскомна
значењуитимеБожијојпромислиосвету,односноњеговој
љубави.Аштаћемотексафилмом,чијанассликатолико
прикива за свет, својом илузивношћу, репродуктивношћу,
својомзаводљивошћуиагресивношћу,својомспособношћу
даприкажесве,паионоштоникаданисмомислилидаћемо
видети,нитисможелелидавидимо?Уистинском,делат
номодносукасветуоннаснаводноумртвљује,пасивизи
ра,34докнасактивираупределустрасти.Овофилмуникада
нећебитиопроштено.

31Исто,стр.111.
32Лазић,М.(2008)Српскаестетикааскетизма,СветаГораАтонска:Ма

настирХиландар,стр.553.
33Исто,стр.611.
34Предрасуде о „пасивности”филмског гледаоцана трајанначинобара

јошАнриАжел(Agel);Ажел,А.(1970)Активностипасивностфилм
ског гледаоца, у:Филмске свеске, бр. 1; видети и:Коларић,В. (2008)
Религијаифилм:одАнријаАжелакамогућностизаснивањаједнехри
шћанскеестетикефилма,у:ЗборникМатицесрпскезасценскеуметно
стиимузику,бр.39,стр.96.
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Алинијесамо„спољашња”слика,каосликаспољногсвета
осумњиченаиидентификованасастрашћу,негои„унутра
шња”слика,билокаоимагинацијаиликаопредстава„уну
трашњег”света.Аскетскапраксајетакодошладосазнања
да визуелне представе приликом молитве могу да доведу
допрелести,духовнеобмане,санајтежимпоследицамапо
молитвеника,собзиромнамогућностда„демониузимају
симболичкеобликекојиносепривидсветлостиионогашто
јеадекватночовековомдуховномустројству”35Аскетамо
литвениктакоистинузамењујепривидом,а„фантастичне
демонскеобрасце”прихватакаозаменузамолитвеносозер
цање(theoria),причемусефантазија(унутрашњавизуелна
слика,представа)премаСветомГригоријуСинаитупоказује
као„матрицапрекокојесеуумчовековубацујупомисли”.36
Унутрашњевизуелнепредставетакопостају„структурални
адеквати”нашихстрасти, аоне,каотакве, „агентиутица
ја” демонских силанацелинунашеличности (каопсихо
соматскогјединства)инанашуслободу.Утомсмислу,нема
принципијелнеразликеизмеђуунутрашњихиспољашњих
слика страсти: и једне и друге темељно угрожавају нашу
упућеносткаодносуиопштењу,„релациониикомуникаци
они”идентитетнашеличности,безкојеличносткаотаква
инепостоји.Страст,тријумфстрастиуобличјуслике,тако
атакујенасамуличностина заједницу,каоосновенашег
бића:„ЧовекоцентричнаимагинацијаиодвојеностодБога,
премамонашкоаскетскомсхватању,водиупрелестфанта
зије, која се схватала као индивидуално искуство, поједи
начна машта, од Бога отуђене монаде, оковане у страсти
небића”.37СликетакопостајунашизидовикаБогуикаљу
дима,касамомесебиуосталом,нашзатвор.

Управо тако нешто каже и Свети Исак Сиријски, велики
предпаламистички38богословаскета, једаноднајважнијих
за разумевање овог односа страсти и слике, када страсти
одређује као „насртаје ствариовога светакојимаонепод
стичутелодаугађасувишнимпотребама“,акоји„нећепре
статисведокпостојиовајсвет”,39а„речсвет”као„збирну

35Исто,стр.565.
36Исто,стр.562.
37Исто,стр.621.
38Наравно, имамо у видуСветог ГригоријаПаламу (14. в.).ОПалами,

код домаћих аутора, видети: Радовић, А. (2006)Тајна Свете Тројице
поСветомГригоријуПалами,МанастирОстрог;Кнежевић,М.(2012)
ГригоријеПалама (12961357): библиографија, Београд:Православни
Богословскифакултет.

39Сиријски,Св.И.(2006)Подвижничкаслова,Београд:Образсветачки,
стр.164.
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именицузасвеоноштосеназивастрастима”.40Страстису
тако,премаСветомИсаку,„каонекатврдасуштина;онеза
узимају средишњеместо између светлости и созерцања и
спречавајудасеприсозерцањуразликујемноголикостства
ри”.41Страсти,надаље,„побуђујуилиодређенеслике,или
осећањабезсликаисећањебезстраснихпокретаипоми
сли”42,асвеовојепроблемнајпрестогашто„зависноодто
гаштаумпосматра,онтаквеобликеиприма.Кадапосматра
свет,тад,ускладусапроменомобликакојимајезаокупљен
онусебепримаистибројликоваиобличја,који,помери
свогмноштва,ипоразличитостисвојихпромена,побуђују
уњемупомисли,акадасупомислипобуђене,онесеути
скујууум”.43Овонетребаприхватитиолакојер,упозорава
светитељ,„неканаснепревареоникојитврдеданеманика
квеопасностизанасодтогаштонешточујемоиливидимо,
јерсмомитобожепосвојиммислимаједнакииупустињи
иусвету,иукелијииванње,дасенашакротостнемењаи
данеприхватаморђавупромену,даприсусретусаљудима
и стваримане осећамоузнемиравање страсти”.44Унајма
њуруку,созерцање(с)твари,„макарбилоислатко,самоје
сенказнања”,45акакојеистинскознање(gnosis)„осећање
бесмртногживота”46,нашзадатакје„созерцањеновогсвета
духомоткривењакојимсеумнаслађуједуховно”,односно
„знањедуховно”као„осећањенасладеживотомоногавека”,
које„многепомисличининеважним”47.Адуховнознањесе
стичевером,односно„рађаодвере”,којанам„предочима
предочавареалностсавршенства,такоданашомверомразу
мевамооноштојенесазнајно,анеистраживањимаисилом
[природног]знања”.48Значи,ивераиманекусвојуслику,и
духовнознањеиманекусвојуслику,асвакаслика,рекосмо
већ,упућујенанешто,штојењенапраслика,пралик.Овде
јетојасно„реалностсавршенства”,даклеЦарствоБожије
каоЦарствоБудућегвека (еона), а „духовно знање“ је за
правобоговиђење:„АконезнашБога,немогућеједасеу
тебипробудиљубавпремањему.Нећешмоћидазаволиш

40Исто,стр.19.
41Исто,стр.184.
42Исто,стр.193.
43Исто,стр,256.
44Исто,стр.120.
45Исто,стр.263.
46Исто,стр.164.
47Исто,стр.216.
48Исто,стр.127.
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Бога,акоганевидиш.АвиђењеБогајепоследицаЊеговог
познања,јервиђењеБоганепретходиЊеговомзнању“.49

У овој компликованој проблематици боговиђења нас овде
заниманеколикоствари.Уоснови,благодатБожијакојадеј
ствује„уобластичистотеунутарнас”50,помаженамдатвар
нисвет(светствари)посматрамокаосимбол(е)светаневи
дљивога,којеимајусазнајноанагошкуулогунанашемпуту
богопознања,докнастакођепоучавадабудемонеповерљи
випремасимболима(сликама,визуелнимпредставама)као
феномениманашегунутрашњегсвета,односнонашепоје
диначне имагинације, а које могу бити или плотског, или
страственогилидемонскогпорекла.Отудаспецифичанспој
реализма и симболизма у хришћанском схватању уметно
стиалиимистике(аскетике).Овдесерадиоспецифичном,
поводом теологије иконе већ поменутом захтеву, да свака
сликамораиматисвојлик,пралик,праузор,прототип,од
носно,даонаморананештодаупућујеитим„упућивањем”
сведочињеговопостојање.Созерцањеприродногсветатако
имасмислајединоакоупућујенаЦарствобудуће,односно
сведочи о присуству Божијем које има своје исходиште у
есхатону.„Унутрашњаслика“такођеморадаимасвојпра
лик,усупротном,атојеуправокритеријумзаразликовање
истинскогбоговиђењаодлажнихвизија,онаједуховнаоб
мана,прелест,којаводиузаблудуиупогибао.Сликестра
сти,билокаонемогућностдасеуствореномсветупрепо
знаделовањебожанскихенергија(благодати)ДухаСветога,
односно вечног дејствовањаБожијељубави на творевину,
иликаоприхватањелажнихвизијакаоистинитихпредстава
будућегиневидљивог,уосновисупрепреканашемистин
скомодносуиопштењусаБогом,светомневидљивимиса
људима,алиисасамимсобом,пошто„ономекојепознао
себедајесезнањесвега,јерпознатисебејепунотазнањао
свему”.51

Али ипак, каже Свети Исак, „ма колико се усавршавао
предБогом,човексвеједнозаостајезаЊим;иуистинитом
[будућем]векуБогмупоказујесвојелице,анеоноштоОн
јесте.МаколикоступилиуЊеговосозерцање,праведниви
деликЊеговкаоуогледалу,атамовидејављањестварно
сти”.52Ово стогашто је човек „само” Бог по благодати и
синБожијипоусиновљењу,анепоприроди.Алиовдене
маместанизадуализам,расцепљеност,ћутањекаопрекид

49Исто,стр.353.
50Исто,стр.257.
51Исто,стр.354.
52Исто,стр.385.
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општења (напротив, ћутање као „молитвено тиховање” је
најсавршенијиобликопштењасаБогомуовомевеку,алии
увекубудућем),немаместазаочајањеибогоостављеност,
заслепилоилибилокаквонегирањебогомданихљудских
способности,билоблагодатнихбилоприроднихдарова.Бог
сејављаипоказује„својелице”онимакоји„гледају”уврли
нииљубави, па тако и врлина иљубав имају своје „сли
ке”.Нисусвесликесамо„сликестрасти”.Тосусликекоје
је „прочистила“ благодат, одстранила управо страст (а не
тварност)каорђу,каоштогрешника„прочишћава”Божија
благодатуСветојтајнипокајања.Пакаквајета„покајана”
слика,каквајетосликаљубавииврлине,ичегајетослика?

Насупрот „човекоцентричне имагинације”, истински ства
ралацкојијеиистинскиаскета(подвижник)је„уозарењу,
крозопштењесаАрхетипом,обнављаослику(образ)Божи
јиусеби,итектада,крозизумљењеимистичкуекстазу,уз
дизаосеизнадфантазијеигреховнеодвојеностиодБога,и–
увишојмистичкојреалностипартиципацијеунествореној
Светлости (благодатних енергијаДухаСветога) – долазио
догнозиса,познањавишереалности.Преображенимистик,
стваралацполикуБожијем,постајао је,крозсинергијуса
Богом,највишареалностствореногсвета,тетакоиствара
лацкојипоседујесвојстваБожанскеимагинације”.53Патако
јеисмисаоистинскеуметностибиоутомеда„представи
добродетељи (врлине) и красотуСветитеља, а сви њени
инструментибилисууслужбидуховнерефлексијекојапо
ступкомчулноопажајнихсредставауметностиоткриваме
тафизичку красоту”54При томе, „лепота се открива  само
ономекоумедагледа“,55пајењено„досезање”истовреме
ноличниикомуникативнинапорцелогљудскогбића56као
психофизичкогибогочовечанскогјединства.

ЕвоштаСветиИсаккажеоовојнепрестанојборбипротив
страсти а за врлину, а ради стицања спасоносног „умећа
гледања”: „Љубав је обитавалиште духовног, и настањује
сеучистотидуше.Кадасеумнађеуобластиљубави,тада
делује благодат, умприхвата духовно созерцање и посма
траскривено”.57И:„Страстијебољеодбијатисећањимана
врлиненегопротивљењем,јерстрасти,каданапустесвоју
областикренууборбу,утискујууумсвојесликеиприлике.
Таборбастичевеликувластнадумом,силноузбуњујућии

53Лазић,М.нав.дело,стр.621.
54Исто,стр.624.
55Бичков,В.нав.дело,стр.107.
56Видетиу.Јевтић,А.нав.дело,стр.35.
57Сиријски,Св.И.нав.дело,стр.263.
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доводећипомислиупометњу”.58Најзад:„НекамеТвојаљу
баводвојиодсветаибеседовањасасветом.Утисниумојум
јединоневидљивилик,такодабудепобеђенпоривкасвакој
сладостисећањанапривремениивидљивисвет”.59

Алиово„бекство”одсвета,није„противсвета”,нијење
говоодбацивање,негопревладавањењеговогпалогстања,
његовопреображавање,„преусмеравање”погледаодњего
вестраственостикањеговојстворености,одстраствености
као последице одбацивањаљубави (Божије), ка поновном
стицањутељубавизбогкојејеи„којом”јестворенсвет.60И
то„бекство“нијебесциљноибеспутно,оносенезаснивана
индивидуалнимвиђењиманекаквог„другогсвета”,нафан
тазијамаипроизвољности,већначињенициБожијегјавља
њаиоваплоћењаусветуиуисторији.Јеркојијетај„лик”
закојимсетежи,тај„невидљивилик”,аконеЛикБогочове
каИсусаХриста,ЛогосаБожијег(БогаЛогоса),ИконеБога
невидљивога(БогаОца),којисе(с)познајеДухомСветим.
Циљтаковиђене(богослужбене,функционалне)уметности
је,тако,„откривањеЛикаБогочовекаХриста”,заснованом
на „православномхристолошкоммоделу лепотеформира
номначињенициматеријалногОваплоћењаБога”.61Речи
ма СветогИсака, „истинско виђењеИсусаХриста, нашег
Господа, састоји се у поимању силе Његовог домостроја
(икономије)уодносунанасиуопијањуљубавипремаЊе
му,захваљујућипроницањуумноштвоонихдивнихствари,
којесуповезанесатимвиђењем”.62Тајнаовог„виђења”је
даклетајнаЦрквеитајнаевхаристије:тајна„виђења”Ису
саХристаје,прематемељнимдогматскимпретпоставкама,
тајнанашегживотауХристу,причемујесамхришћански
живот(каоживотуХристу),„сталнадинамикаисталнокре
тањеодстарогакановомечовеку”,63односносталнокрета
ње(покрет,скок,двиг,подвиг)каЛику.Самовајживотје
„заједницауХристу:ВечногаБогаиЊеговеувечниживот
позванедеце,којуБогизљубавиДухомСвојимуХристу
изједначује са Собом”.64 Христос, дакле, као Лик (Икона,
Слика) Бога невидљивога, „објавио је намаљудски лик и
карактериетосБога,алиистовременоОнистиобјавио је

58Исто,стр.300.
59Исто,стр.421.
60„Духовниживотније бијег од свијета, већњеговпреображај.Тоније

промјенамјеста,негопромјенаначинапостојањаиживљења”;Нелас,
П.нав.дело,стр.147.

61Лазић,М.нав.дело,стр.611,624.
62Сиријски,Св.И.нав.дело,стр.436.
63Јевтић,А.(1989)ТрагањезаХристом,Београд:Храст,стр.83.
64Исто,стр.174.
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уСебиликиобличјеиправиетосчовека”.65Уовојлого
сној,иконичкојиевхаристијскојперспективинемаместаза
дуализам,заунижењечовекакаонизањеговообоготворе
ње,поштосевредностчовекова„неналазиуњемуонаквом
какав јесте,негоучовекуонаквомкакавтребадапостане
идабуде.ЧовековопостојањекаосинаБожијегпоблаго
датисепоистовећујесанепрестанимњеговимузрастањем
иобожењемуХристу”.66Другимречима,„величиначовје
кова лежи уњеговом (пред)назначењу, уњему одређеном
циљу”,а„Христос,каонајвишачовјековареализација,при
родночинициљчовјековогуспињања,почетак,алитакође
икрај,историје”.67УправосеуТајниЕвхаристијекаоТајни
црквекојајеТелоХристово,сустичупрошлост,садашњост
ибудућност,тевремеевхаристије„изражававјечностиак
тивира јеу стварности,у средсвакодневногживота.Про
сторевхаристије јепросторЦарства,стварнахришћанска
домовина”.68ХристовоприсуствоуЕвхаристијиједвојако:
„Христос јеприсутануЕвхаристијипошто јеЕвхаристиј
скиХлебЊеговоТело.УЕвхаристијиОнпребиваснама
исто онако каошто је пребивао са Апостолима на Тајној
Вечери,јединоштосеЊеговоприсуствосањимазамењује
његовимпребивањемуевхаристијскимдаровима”69Такоу
ЦрквиЦарствобудућегвека,есхатологијанијесамодалека
будућност,већ„уЦрквисадашњостукључујеибудућност,
ипрошлост.‘ДанГосподњи’ћедоћи,алионнепрестанодо
лазиуЦркви, јерГосподдолази‘Својима’.Евхаристија је
трпезаГосподаКојидолазиуЦрквууДуху”.70Управостога
штосеуДухусавршаваовајдолазакХристовуЕвхаристи
ји,која„представљанесамосабрање,негоиТрпезуГоспод
њу”,самХристос„ћедоћијерјепрослављенБогомивећ
царујеуЦрквиуДуху.Доћиће,поштоонвећдолазиуЦр
кви,кадасеверниокупљајунаТрпезуГосподњу“,апошто
„Духвећделује”,Царство„несамоштоћедоћи,негојевећ
дошло,поштојеДухзалогтогаЦарства”.71

Дакле,евхаристија,литургијанијеслика,негореалнопри
суство Бога живога, а „видети” значи преобразити свој
„телесни”видипрогледати„духовнимочима”,способним

65Исто,стр.195.
66Томасовић,М.(2007)БогЛогос,БеоградФоча:Православнибогослов

скифакултетСПЦуФочи,стр.254.
67Нелас,П.нав.дело,стр.34.
68Исто,стр.129.
69Афанасјев, Н. (2008) Трпеза Господња, Краљево: Епархија Жичка,

стр.21.
70Исто,стр.22.
71Исто,стр.6.
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сасагледавањедејстваБожијег,односноблагодатнихенер
гијаСветогаДухаусвету,другимљудимаиунамасамима.
Ато„гледање”наснестављаупозицијупасивнихпосма
трача, већ учесника у благодатнимдејствимаДухаСвето
га,којиприхватамокаоличностииуслободи.Онојемоли
твеносозерцање(гледање,зрење)„слободаиизбављењеод
свегаовдашњег,срцекојејесвојпогледупотпуностиобра
тилокажудњизаонимчемусенадаубудућем”.72Аликако
видети„стварибудућегвека”,тимпрештосе,премаСветом
Исаку,„тачностназива[имена]одређујезаовдашњепред
метедокзастварибудућегвеканемаправогиистинскогна
зива:оњимапостојисамонесложенопознањекојејеизнад
свакогименовањаисвакогсложеногначела,обличја,боје,
описаисвихизмишљенихимена”73?Ипак,овдетребаимати
наумуследеће:премдаје,премаСветомКирилуЈерусалим
ском,„немогућевидетисуштинуБожијутелеснимочима”,
„сасвимјемогућенаосновуделабожанственогбићаусхо
дитиусозерцавањуњеговогсвемогућства”,причемусеБог
„откривасвакомчовекукојисапажњомистражујеиупозна
јетворевину;штотвојесрцевишебудеистраживало,тоће
вишеупознаватиБога”.74Дакле,„немогућејеистраживати
природуБога,алимусезатоможеузноситиславословзбог
видљивихделаЊегових”,75другимречима,„поштомини
смобилиустањудагледамоуЊегакакав јепоприроди,
Онјепостаотоштосмоими,какобисмосеудостојилида
гагледамо”.76Требаразликоватителеснооддуховног„гле
дања”каои свет створениодсвета страственог: „Светне
смедапривлачиипривучесебипотпуно,алиничовекне
требапотпунодаизбегаваспољашњисветисвојетело,као
зло.Савчулнисвет,кажеСветиГригорије (Палама), јесте
огледалооногаштојеизнадсвета,аТворацгајеустројиода
кроздуховносозерцавање,каокрознекучудноватулитицу,
узађемодооногаштојеизнадсвета;дакле,акобисмонаис
праванначинкористилисвојачувства,мибисмоневидљи
вост Божију познали и видели уЊеговим створењима”.77
НатаквимосновамаСветиИсакиразликуједуховнонасла
ђивањеоддуховногсозерцања,гдесепрвозасниванамо
гућностида„предукус”будућегвекаможемозадобитијош

72Сиријски,Св.И.нав.дело,206.
73Исто,стр.70.
74Јерусалимски, Св. К. (2001) Катихезе, БеоградВаљевоСрбиње:

Хришћанскамисао,стр.98.
75Исто,стр.98.
76Исто,стр.136.
77Епископ Алексије (1999) Византијски црквени мистици 14. века,

СрбињеБеоградВаљевоМинхен:Хришћанскамисао,стр.40.
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овде,уисторијиивремену,причемудуховнонаслађивање
„недолазиодкоришћењастварикојепостојесамосталнои
извандушеонихкојиихпримају.Напротив,речиЦарство
Божије унутра је у вама (Лк. 17, 21) иДадођеЦарство
Твоје (Мт.6,10), значедасмоунутраусебипримиливе
штаство нечега чулног, као залог наслађивања садржаног
уњему.Неопходно је да сам добитак буде сличан залогу,
каоицелина једном свомделу.Иаконе указујунанешто
штосамосталнопостоји,иречикаоуогледалу(1.Кор.13,
12),ипакуказујеназадобијањесличности(подобија).Ако
је пак истинито сведочанство оних који су тумачили Пи
смоговорећидајеисамоовоосећање(предокушање)умно
дејствовањеДухаСветога,ондајеионодеоовецелине”.78
Метежовогасвета,заправометежстрастиисликастрасти,
превазилази се молитвеним усредсређивањем на „красоту
Логоса“,79акако„ДухСветиникаданепризиваличностика
себи,већкаСину”,80поновосенаглашавахристоцентрич
на81усмереностнашегмолитвеногделања,паицелокупног
нашегтруда„задобијањаЦарстваНебеског”,односноспа
сења.Натајначинсеоносозерцаваностањебудућегвека
сагледавакао„сједињењетварногсаНествореним,тј.њи
ховопрожимање”,ау„овомечудусједињењатварисаНе
тварним увиђа се и богочовечанска природа Цркве”, што
молитвеникуаскети „доноси спознају натприродног, бла
годатногстањасвета”.82УправореалностХристовогпрису
ствауЦрквијеоноштонамотварапутдоЦарствапаиње
говог„виђења”изперспективе„овогавека”,јеркако„Хри
стосвећцарујекрозЦрквуиуЦркви,Његовоцаревањеје
најава (=предокушај)ЦарстваБожијег”,83 а то „виђење“ и
та„спознаја”никаданисурезултатнашегиндивидуалноги
произвољног(самовољног)трагањазанечимштосмосами
прогласилиистином,већствародноса,општењаизаједни
це:„МинемамоприступБогусвакопојединачно,инеса
мипосебинитипрекопосредника,већсамокрозХриста,

78Сиријски,Св.И.нав.дело,стр.15.
79Лазић,М.нав.дело,стр.186.
80Мајендорф, Ј. (2006) Византијско наслеђе у Православној Цркви,

Краљево:ЕпархијаЖичка,стр.178.
81Подразумевасе,притоме,дасе„христологијанеможераздвојитиод

пневматологијеитријадологије”,патакониова„христоцентричност”
никаконеискључујесложенуикономијуодносаЛичностиунутарСвете
Тројице,тименичињеницудајеблаготат„тројична”;видетиу:Маро
јевић,Н. (2013)Христологија и тријадологија у учењуСветог Јована
Дамаскина,у:Смисао,бр.3,стр.1317.

82Ракићевић, Т. (2010) Свети Сава Студенички и суд над монахом, у:
Православље,бр.1008.

83Афанасјев,Н.нав.дело,стр.22.
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кадасеналазимоуЊеговомТелу,укојесмосекрстиликроз
Духа”,84причемупонављамодасеБоготкривасвакомеод
нас,лично,каоличностииуслободи,анекаонекомбезлич
номколективноментитетуиунужности,принуђености,у
робовскојизвесностиспољанаметнутеистине,али–да–и
спољанаметнутеслике.

Акакодафилмданепостанеимезату„споља”наметнуту
слику,затајметежсликастрасти,којенасокивајуузатвор
света?Својом„ропском”репродуктивношћудатостисвета
илисвојимманипулативним„монтажним”конструкциони
змом,свеједно.Трагањеза„спиритуалним”могућностима
монтаже и (оптичке)манипулацијефилмском сликом, као
итрагањеза„чудом”пројављивања„невидљиве”стварно
сти уз помоћ гносеолошке неутралностифилмске камере,
лакобисемоглесматратићорсокаком.Чиниседани„вера
у стварност” ни „вера у слику” нису решење.Нинамета
њефилмубилокаоуметностибилокаомедијукритеријума
иконописа,каонињеговадидактичкоомилистичкаупотре
банаплану сижеа,нитипакдуалистичкоодбацивањепо
дражавањавидљивогсветауиме„апстракције”ифантазма
горије.Јер(и)верујућичовекзнадауметностможедаводи
само„довратахрама”идаонанеможедазаменимолитву,а
камолиЕвхаристију.Такође,оннеодбацује(са)стваралачку
моћиназначењечовекаинемапроблема сапсеудозилот
ским и псеудоаскетским одбацивањем (световне) уметно
стииљудскогстваралаштвакаотаквог,најзадкултурекао
такве.Човекживиубезбројсветоваиживикабудућности
икасвеопштемваскрсењу(утелу)инетребасезаносити
ситницамаиситнимпакостима.Тојеуосталомпитањеду
ховног,пачакидушевногздравља,ауметност,као,ипак,
толикобитназачовека,честоједетекторпоремећајаиза
блуделостинаовомплану.Аконезнамоштајечовекишта
јесвет,штасмомисами,пречестосмоспремнидажртву
јемоуметност,дајепорекнемоилиобоготворимо,каоону
која на посебанначин сведочи о овом свету, човекуина
масамима.Сведочи,акојеправа,наизгледбезнашевоље,
мимоилазећинашуогрезлостунасиљуиинтригама,нашу
спутаностинашулаж.Нашунеспремностдаприхватимо
слободудругог,истинскиразговор,додирдуше,обострано
преображење.Азаштоондаживимо?Давладамо,датлачи
мо?ПазаштојеондадолазиоХристосназемљу,међунас,
адолазиоје?Изаштосталноизновадолази,уСветомДу
ху,акосмоидаљеисти,затворени,неспремнизапромену,
збогчегаодбацујемодругогињеговостваралаштво,његову
љубав,макарјенионсамнебиосвестан?

84Исто,стр.127.
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Акожелимодафилмипредстављањенафилмубудеоднос
иопштење, јасно једагаморамоутемељитиналичности
(ипостаси, сопство) каоидентитету којиизвире управоиз
односа и општења. Такође, свако откривење (откривање)
које тражимо (очекујемо) од филма мора се темељити на
личности,анена„свету”,штагодподразумевалиподњим,
нитинаапаратуриимедију,поштојесвакооткривењеувек
личног (личносног) карактера, а само „познање личности
представљанекуврстуоткривења”,85управозатошто,како
рекосмо,„Богсенеоткриванитижелидасеоткривапону
жности“,већ„желидапостојизанас,замене”,86услободи,
икаоличности.Оваквакултурапредстављањаподразумева
дасепредстављаоноштоима„име”,атонијенибезоблич
ни„свет”(илистварност),ниенергија,ниприродаилису
штина,негоипостаси,као„темељпојединачнереалностии
идентитета”, односно „право,посебноипојединачнобив
ствовање”,као„онопосебинајсвојственијепостојање”.87У
овојперспективи,апремаСветомЈовануДамаскину,„иако
јесвакосуштаство[ousia]заједничкосвимипостасимако
јеобухвата,неманиједногодвојеногивластитогјестаства
[physis] и суштаства”, већ они постоје „само преко ипо
стаси”,што значи да „прво треба поћи од конкретне осо
бе,адасвеосталопридолазинатемељуњенеегзистенције
–ипостаси. Јединка/особау томсмислуомогућује сушта
ство,пастогасуштаство,дабиуопштепостојало,мораби
ти‘ипостазирано’”.88Даклеионоштосепредставља,оно
штоима„име”ишто јеосновапостојања јестеувекнеко
„ипостазирано јединство”, ане„општостнекогсуштаства
илинекеодвојене суштине”, собзиромда„суштина јесте
увек суштина нечег постојећег”.89 „Реалистичка” и репро
дуктивнаприродафилмскесликеифилмскогпредстављања
уовоменијеинеможебитипрепрека,собзиромдасевећ
утеологијииконеизбистравастановиштеда,собзиромда
је„наонтолошкомплануиконаапсолутноодвојенаодпро
тотипаособекојуописује”,иконаињен„предмет”неде
ле„истусуштину”,већ„самоделеистиспољашњиоблик“,
патако„спољашњаформаособекојајеизраженанаикони
постаједеопрототипа”.90Тако„осликавањенијеописивање

85Зизјулас,Ј.нав.дело,стр.66.
86Исто,стр.68.
87Жуњић,С.(2012)Логикаитеологија,Београд:Отачник,стр.147.
88Исто,стр.147.
89Исто,стр.155.
90Кордис,Ј.Иконаињеноместоуправославномрелигиозномживоту,у:
Теологијаиконеицрквеностваралаштво,приредиоМиловић,Н.(2011)
Крагујевац:Каленић,стр.49.
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већсамоуказивањенаИпостас”,паиконадакле, „указује
наособуанеописујењенусуштину”.91Уметник,натајна
чин,не„описујеприродупредметакојујесликао”нитије
„одговоран за давање облика апстрактном садржају”, већ
се„усредсређујенаипостаскаоспецифичанобликпосто
јања“;онстога„нествараиконукаобиће”,већ„репродуку
јеспољашњиобликкојијескупнечијихличнихособина”,
збогчегауметност„постајемањекреативнанапољуоблика
аширисвојеусмерењенапољекомуникације”,односнопо
стајеусмеренана„тражењетехничкихсредставакојимаби
постиглабољеистварнијеодносеизмеђупосматрачаслике
исветакојијенањојнасликан”.92Оваквовиђењекомуни
кације темељи сена чињенициБожијег јављања, односно
вереилидогматскепретпоставкеда„Богдолазиуславии
остварујезаједницуизмеђучовекаиБога(уЕвхаристији)”,
патимешто„Богдолазичовеку”,постоји„покретизтран
сценденталне стварности према земаљској стварности”;
„Богдолазиунашевреме”,Ондолази„усадашњост”,„упа
да“учовековуреалности„објављујеистинуупојмовима(и
сликама)разумљивимчовечанству”.93Правициљје,надамо
сенесамобогослужбенеуметности,тако,да„доведеопи
санествариусадашњостанедазовепосматрачадабежиу
другустварност”,аовакваврстареализма(евхаристијски,
иконографскиилиутешниреализам,премаЈоргосуКорди
су),„тешиљуденебекствомодстварностивећобогаћива
њемњиховихживотаЦарствомБожијим”.94

Свеовокаоданаспризивадаифилмпокушамодасагледа
моуштојемогуће(овоме)сличнијемкључу,јерсхватамо,
илитекслутимо,дафилмипакнештоодовогаможе,идаби
мораодаможе.Ипак,далисуовопревеликизахтевикада
јефилмупитању,илисумупростонепримерени?Необа
везно.Пресерадиопромениперспективе,паиуобичајене
перспективехришћанскимотивисаногпогледанафилм,ко
јабиишлакапремештањуфокусанакомуникативниаспект
филмскогискуства,агдејединствофилмскекомуникације
градинапојмуличности,итонеусмислу„ауторства”,већ
личносне (релационе и комуникационе) природе и моти
вацијекакофилмскогстваралаштва,такоирецепције,али
идавањапросторапоимањуфилмских„ликова”као„ипо
стасних јединстава“, можда тачније „указивања” на изве
сна „ипостасна јединства”, каона „оношто семожеиме
новати“,што„имаиме”,иштосекаотакво, јавља,макар

91Исто,стр.51.
92Исто,стр.52.
93Исто,стр.58.
94Исто,стр.61.
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у стриктно рецепцијском и релационом виду као учесник
упроцесукомуникације.95Трагањезаистинскимфилмским
искуствомтакоможебитивиђенокаотрагањезаистинским
(уистини)односомизмеђуличностиизаједнице,патакои
човека,Богаиствореногсвета,односноистинскомодговор
ношћучовеказасветизадругељуде,засамогсебе,аопету
оквиримафилмакаоуметностиимедија,имајућиувидуи
његоворазвијање,пачаки„претеће”утапањеуновемедије
обележенесимултаношћу,мултиперспективношћуиинтер
акцијом.Нашепоимањефилмаињеговихграница,односно
спознајнихилиизражајнихмогућности,таконебинужно
почивало на апоријама и контроверзама слике, нарочито
фотографскеи„репродуктивне”слике,којесудосадаиза
зивалетоликонелагодеизбуњености,ичак,реклибисмо,
дубокоантрополошкиукорењеног,страха.

Аовдејенапробисамфилм,каоинашесхватањефилма,
његове улоге у нашој култури и нашим животима. Овде
смо на проби ми, као целовите личности, и наша ствара
лачкаспособност,нашаусмереностка„животусвета”.Ако
јефилм„уметностсадашњости”,еманципованодфотогра
фијеколикоиодлитературе,алииодидеологијеитерора
било које врсте, паи терора „златног телета”, синтетичан
ивишеслојантоликоданаликујенасамживот,ондабиваљ
датребалодабудеспособанзаоваквуврстусведочења,за
својуврсту„суђењасвету”увидусведочењаостварноми
непосредном,сталномиреалном,усвакомтренуткунаше
егзистенције,продорабожанскогунашеживоте,нашсвет
инашустварност.Продорукојинасобликује,чинилично
стимауљубавииуслободи,личностимауонтолошкомане
упсихолошкомсмислу,акојесуопет,јединотако,каолич
ности,уопштеспособнедасведочеобилочему,паиосвом
искуству„највишихствари”.Филмје,стога,акојефилми
акохоћедабудефилм,односноакојетооноштомижелимо
одњега,аслутимодажелимо,општењекаоодносљубави
премаљудима, каонаш заједнички труд ка узрастању „из

95Оваквумогућностпроменефокусаса„иконичности”на„комуникаци
ју”услучајуфилмовахришћанскепровенијенције,напримеруфилма
Острво, редитељаПавелаЛунгина, аутор овог рада први пут запажа
у:Коларић,В.(2007)Сатигромукавезу,у:Рускиалманах,бр.12,стр.
188190.Мислимда,сафокусомсмислафилмаусмеренимнакомуни
кацију,узприхватањедафилмкаоуметност„моделујесвет”,можемо
говоритиофилмским„ликовима”као„ипостаснимјединствима”,тач
нијеуказивањиманаизвесно„ипостасно јединство”,каооно„штосе
можеименовати”.Овопитањезахтевадаљуразраду,амождаикритику.
Ово„јединство”можемозасноватииучистоестетском,односнорецеп
тивномсмислу(оестетскомприступуфилмукојитематизујерецепцију
илидоживљајфилма,видетиу:Turković,H.(2012)Teorijafilma,Zagreb:
MeandarMedia,str.25).
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светаусвет,изстварностиустварност”,упркоснашимма
лимживотима,упркосинтригама,пакостиисмрти,упркос
намасамима,онаквимакаквимапонекадверујемодајесмо.
Перспективефилма,каоиперспективеуметности,сустога
перспективечовека,безобзиранатехнологију,„киборгиза
цију”игенскуманипулацију,безобзиранадигитализацију
ивиртуелност.Акосепреваримоиакоседамозастрашити
тојенашпроблем,алинеморадабудетако.Нека(и)филм
сведочиотој,самонашој,људскоји„личносној”слободи
данебудетако.
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IMAGEANDPASSION:RESEARCHONFILM

Abstract

The relationship between image and passion is a privileged subject
of Christian ascetic literature and Byzantine philosophy. This paper
explores the consequences of such a relationship between image
and passion on the issues of the film and the film image, from the
perspectiveofthefilmtheory,philosophyandtheChristiantheology,
withanemphasisontheconceptsofpersonalityandcommunication.

Keywords:image,film,personality,freedom,icon,Christianity
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МЕ ДИ ЦИН СКА ЕТИ КА И 
БУДУЋ НОСТ: СЛУ ЧАЈ 
ПАЦИЈЕН ТА ВОР ФА

Сажетак:Намера овогтекста је да на примеру научнофанта
стичнесерије„Звезданестазе”укаженанепролазностонихди
лема медицинске етике које и савременост поставља пред нас.
Закључујеседановинаучнотехнолошкиизазови,којећенесумњи
водонетибудућност,немењајуосновнуструктурубиоетичких
питањаи,стога,нипотенцијалнеодговорекојисеуопштемогу
артикулисатиикохерентнозаступати.

Кључнеречи:биоетика,медицинскаетика,аутономијапацијен
та,асистираносамоубиство,Звезданестазе

Звезданестазе сенисулибиледанереткоизричитотема
тизују медицинскоетичку проблематику, а заступљеност
њенихапорија једостиглаврхунацсасеријалом„Следећа
генерација”крајемосамдесетихипочеткомдеведесетихго
динапрошлогвека.1Прецизноизрачунато,тоизгледаова
ко:одосамдесетепизода„Оригиналнесерије”(19661969)
ниуједнојсепроблемимедицинскеетикенисуизиричито

1 Овајчланакнастаојеуоквирупројекта41004„Реткеболести:молеку
ларнапатофизиологија,дијагностичкиитерапијскимодалитетиисоци
јални,етичкииправниаспекти”,потпројекат„Биоетичкиаспекти:мо
ралноприхватљивоубиотехнолошкиидруштвеномогућем”иуоквиру
пројекта43007„Истраживањеклиматскихпроменаињиховогутицаја
наживотнусредину,праћењеутицаја,адаптацијаиублажавање”,пот
пројекат „Етикаиполитикеживотне средине: институције, техникеи
норме пред изазовом промена природног окружења”, које финансира
МинистарствoпросветенаукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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третирали;одстоседамдесетседамепизода„Следећегене
рације” (19871994) у чак седам су они били присутни,
односноу4%;мањеод једанпостоодстоседамдесетпет
епизода „Дубоког свемира Девет” (19931999) дотицало
семедицинске етике; и самодвапосто од сто седамдесет
двеепизоде„Војаџера”(19952001)бавилосемедицинско
етичкимтемама.2Епизодакојасеунутарњегаиучитавој
„франшизи”нанајексплицитнијиначинбавитомоблашћу,
виђеномдакакоуконтекстубудућихизазова,названајејед
ноставноиподесноEthics.3Уњој,међутим,импресионира
извеснаприсностобраде, једансавремениокидачиоквир
дилемаивероватанбудућитоккојићевећприсутандиспут
умедицинској етиципопримити.Штавише,чиниседасе
текдонеклемења грађаиокружење, адапричакојаилу
струјетемуиаргументацијестановиштаунутарњеостају
истекаоштосуданасиликаоштобиданасмоглебити–и
тонезатоштосунедовољнопромишљенеизамишљене,не
гозатоштосу,посвојприлици,другачијенезамисливе.

Ворф (Worf) је име јединогКлингонца у Звезданој флоти
Уједињенефедерацијепланета,којунаравноидаљепредво
диЗемља.Онјенештокаоратносироче:подиглисугаљуд
скиродитељи,поштојекаодетеуједномсукобуостаобез
биолошкихнатериторијинепријатеља.Упркосваспитањуи
престижнимрезултатиманаАкадемији,упркосједнакопре
стижномположајушефаобезбеђењанасвемирскомброду
Ентерпрајз и властитим напорима да обузда темперамент,
остао је у добројмериКлингонац.То значи: поносит, ба
штиниктрадицијеимитовапредака,склонпрекимрешењи
ма,војевањимаислављењулегендарнихоружанихпобеда,
али све то некако старовременско витешки, са чашћу као
главном,аконеијединомврлином.ТомитаквомВорфусе
десилодасеозбиљноповредио,итонеонакокакобисваки
Клингонацволео,насмртубоју–јерјетозањихнајвећи
благослов,азаробљавањеилинедостојнасмртнајвећасра
мота–негосеповредиокадајеједнабачвапаланањегаса

2 Hughes,J.andLantos,J.(2001)MedicalEthicsthroughtheStarTrekLens,
Literature and Medicine 20 (1), p. 33. Подаци за серију „Ентерпрајз”
(20012005)нисумоглибитиурачунатиувремерађењаовогобрачуна.

3 StarTrek:TheNextGeneration–complete series (2007),DVDset:volu
me5,disc4,selection4.Toјестошеснаестапоредуепизодаусеријалу
„Звезданестазе:следећагенерација”,ашеснаестаупетојсезонињеног
емитовања.Звезданидатумодигравања„Етике”је45587.3,аземаљски
датумњеногпрвогемитовања једругимарт1992. године.Режирао је
ЧипЧалмерс(ChipChalmers),асценариосупотписалиСараиСтјуарт
Чано(SaraandStuartCharno).Просечанрејтингепизоде јепремазва
ничномвебсајтуЗвезданихстазабио2.2/5(Ethics,StarTrek.com,pristu
pljeno24.avgusta2008,http://www.startrek.com/startrek/view/series/TNG/
episode/68538.html).
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полицеубродскоммагацинуипарализовалањеговедоње
екстремитете.

БродскалекаркаБеверлиКрашер(BeverlyCrusher)улазиу
базумедицинскихподатакакојенудиклингонскамедицина
и консултује клингонске стручњаке, алиненаилазинина
штаупотребљиво,осимусврхекосмоетнолошкихстудија:
Клингонци имају чудно дуплирану анатомију, „бекапове”
свихвиталнихорганаифункција,аликада једномоткажу
натакодраматичанначинкаокодВорфа,иличакиумањој
мери,топрестаједабудествармедицинеипостајествар,
неможе се рећининеге онемоћалих, јер таконечегнема
инесмебитиуједнојспартанскојкултурикојафаворизује
моћ,јербитобилобесрамноијербивређалоонемоћале,не
можесечакрећиниприпремнихпогребнихинститута,јер
непостојеобредисахрањивања,јерјетело,какокажу,„пра
знаљуштура”кададухизађеизњега,штододушеумејуда
испратеобредомурликања,својеврсногколективногопона
шањаипотенцирањапоследњегдаха.Топонајпрепостаје
стварфолклорногпридруживањазагробномцарству,прела
жењаклингонскогСтикса,укојемсмртчасногКлингонца
добијаправеднопризнање.ИзаВорфанеманичегразумљи
вијегодочекивањадаКлингонац,даонкојијепаралисани
стоганеможебитижестокиефикасанратник–часноизвр
шисамоубиство.

Невољајештоиспуњењетогдревногиимперативногсаму
рајскогобичајауклингонскојваријантизахтевасарадњуса
онеспособљенимприњеговомусмрћивању,штоисправност
ритуала подразумева употребу церемонијалне сабље коју
морададонесеблискипријатељили,радије,синсамоуби
це.Ворфовсинјесасвиммали,паВорфубродскојболни
цимолипрвогофицираРајкера(Riker)дага,каопријатељ,
докрајчи:„Акосизаистамојпријатељ,ондамипомозида
окончамживотонакокакосамгаживео:часноидостојан
ствено”.Рајкерјеиспрваужаснут;обраћасекапетануПи
кару(Picard)засавет.Капетанјеипофункцијииначесклон
поштовањутуђихкултура,алиразумеваиаргументњеговог
заменикада је једнастварпоштовањеадругаодобравање
иличакучествовањеуњенимобрасцимакојипротиврече
налозимавластитогкултурногмодела.Проналазећиупото
њемнеоправданувољузауниверзализацијом,Пикарипаку
овојприлициснажнијезаступаправонакултурнуразлику
и аутономију пацијента. „Увек сам покушавао да останем
отвореног ума, да не судим нечијој култури према својој
властитој...”, каже Рајкер, а Пикар га прекида: „Али док
торкаКрашеркажедаонникадавишенећеходати”.„Тоне
значидајењеговживотзавршен!”,одговараРајкер,нашта
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Пикартакођеимаконтрааргумент:„Тојеврлољудскапер
спектива.ЗаКлингонцауВорфовојпозицији,његовживот
јевећзавршен.Морамопоштоватињеговауверења...”.Рај
кернијеубеђениодбијадапомогнеВорфунаонајкарди
налниначинкоји сењемучини јединим задовољавајућим
одговоромнадатуситуацију.

Ворфсамнеможе,адругиму,упркосњеговомнаглашено
достојанственом инсистирању, не дозвољавају да се пре
пусти клингонском бродару који превози јуначке душе.И
докторкаКрашер,сматрајућисенатовећисвојимпозивом
обавезном,одлучноодбацујемакаквуидејуоасистираном
иличаки самодопуштеном самоубиству.4КапетанПикар
долази у бродскуболницуинастоји да је размекшаупо
гледуопцијакојестојенарасполагању:„Аконеможедасе
потпуноопорави,Ворфћесеубити”.ДокторкаКрашер је
непоколебљива: „У мојој бродској болници свакако неће!
Ставићугаусигурноснопољеипоставитиобезбеђењеоко
његовихврата, радијенегодамудозволимдаизвршиса
моубиство”.НиПикарнепопушта:„Иколикодугоћешга
такодржати?Недељудана?Месец?Годину?”Залуд,сдруге
странејенепробојанзид:„Уколикобудемморала.Самоуби
ствонијеопција”.

Докторкауказуједајемедицинаиутомпогледунапредова
ла,дајемогућабезопаснареахабилитацијакојаподразумева
уградњу„нервнихпретварача”(„neuraltransducers”),справе
којапреносимоторнеимпулсемозгагрупамамишића,ида
ћеуздоставежбепацијентмоћидаповратипокретљивост
ногуидошездесетпосто.Ворфпробанеимплантиранувер
зијутогнеуралногтрансдукторакојумудокторкаКрашер
дајенебилигаохрабрила,алиједословноодбацује:уне
могућности да контролише вештачки спроведене нервне
сигнале,онзаиставрлонеартикулисанобацаканоге.Саоп
штавадокторкидарадијебирасмртнегодакаозомбихода
ходницимаЕнтерпрајзаитрписажаљивепогледе,подсмех
игађење.Оннежелидабудезалеченнего,аковећнемо
жебитиизлечен,ондахеројскидапрекратиживоткојине
сматрадостојнимживљења.Једназаоштренаподваријанта

4 Видети Stoffell, B.Voluntary Euthanasia, Suicide, and Physicianassisted
Suicide,in:ACompaniontoBioethics,Kuhse,H.andSinger,P.(2009)Ox
ford:Blackwell,pp.312320.Дајемогућебранити(правноиморално)
право на самоубиство којем асистира терапеут, упоредити: Wellman,
C.(2005)MedicalLawandMoralRights,Dordrecht:Springer,pp.1069;
Dworkin,G.PhysicianAssistedDeath:TheStateoftheDebate,in:TheOx
fordHandbookofBioethics,ed.Steinbock,B.(2007)Oxford:OxfordUni
versityPress,pp.375393.
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невеселогизбораизмеђуспасавањасанепожељнимпосле
дицамаи,такође,непожељног,препуштањасмрти.5

УправозбоговогВорфовогдоживљајаживота,капетансу
герише да се прихвати још једна трећамогућност, која је
изненадапосталадоступнаикојасечинидапотенцијално
решаваспорнуситуацију.Збогморалнеупитностидругачи
јеврсте,тајновоомогућенинеконвенционалнизахватмеђу
тимизазивабезмалосвепреосталедилемекласичнебиое
тике:акоизузмемоетикуљудскерепродукције,већприсут
номваријетету„етикесмртииумирања”,односноизборако
требадаумреакодаживи,придружујусеетикаистражива
њанаљудима,етикакојуизазивајупитањагенетикеиетика
трансплантацијеорганаиимплантацијевештачкихоргана.6

Помалоdeusexmachina,какото,ипак,нетакочестобива
у Звезданим стазама, Ентерпрајз се, стицајем околности,
баш тада задесио у близини специјалисткиње за неуроло
шкеповреде,докторкеТобиРасл(TobyRussell).Онадола
зинабродипочињеда сарађује садокторкомКрашерна
могућностимаВорфоветерапије.Наглашенојезаинтересо
ванаичаккооперативна,алијеодпрвогтренуткајаснода
јој јеистраживачкапраксаиспредтерапеутске.Њенпред
лог је „клонирање”Ворфове кичме, вађење оригиналне и
замена новом, клонираном, односно „генотронски репли
кованом”7– једнау свакомслучају агресивнаинеиспита
натрансплантацијакичменогстубагенерисаногнаоснову
пацијентовеДНК.Сугеришућиовајприступ,докторкаРасл
признаједаонспадаудоменексперименталнехирургије,да
тутехникуимплантацијеуинкубаторугенетскиреконстру
исанихоргана јошнијеискушаланахуманоидима,ада је
стопауспехаутестовимакојисурађенина„холографским”
пацијентима само тридесет седам процената; две трећине
преосталихјеумрло.Али,поштојеВорфвећтакопоставио

5 McCormick,R.A.ToSaveorLetDie:TheDilemmaofModernMedicine,
in:Bioethics:An Introduction to theHistory,Methods, andPractice, eds.
Jecker,N.S.,Jonsen,A.R.andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bar
tlett,pp.7076;Ramsey,P.ProlongedDying:NotMedicallyIndicated,in:
Bioethics:AnIntroductiontotheHistory,Methods,andPractice,eds.Jecker,
N.S.Jonsen,A.R.andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bartlett,pp.
8386.

6 Видети:Jonsen,A.R.(1998)TheBirthofBioethics,NewYork:OxfordUni
versityPress;Hare,R.M.MedicalEthics:CantheMoralPhilosopherHelp?,
in:R.M.Hare,EssaysonBioethics(1993)Oxford:OxfordUniversityPress,
pp.114.

7 Bonnicksen, A. Therapeutic Cloning: Politics and Policy, in The Oxford
HandbookofBioethics,ed.SteinbockB.(2007)Oxford:OxfordUniversity
Press,pp.441469.Задетаљео генотронскојрепликацији,видетиMe
dicalandScienceLibraryoftheofficialStarTrekwebsite,pristupljeno4.
marta2009,http://startrek.paramount.com/library/medical.asp.
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стваридајеизборзањегаилиизлечењеилисмрт,докторка
Раслтосматраидеалномприликомкојутребаискористити
дасеискушањенаметода.ДокторкаКрашеринсистирада
Ворфунетребанидабудепонуђенаоваопција,будућида
онарадинатомедаприхватитрансдукторе.Онајеоштро
противексперимената,држећисеначеладајепрвизадатак
неодмоћипацијенту,илиганедовестиуопасност,аковећ
неможедасепомогне.Међутим,докторкаРаслнијекадра
дасеуздржиинудиВорфуњенутерапијунеизвесногисхо
да,истовременодоводећидобесаколегиницуинеповратно
интригирајућиВорфа.Истраживачиклиничар,двелекар
кеосуђененасукобсвојихправа,једнаналазећиослонацу
„објективности”,другауемпатији.

УпрвомњиховомдијалогудокторкаРаслсепатерналистич
киобраћадокторкиКрешер:„Знамдакаолекарсвемирског
бродаморатедаодржаватеприсневезесапацијентима,али
мислимдауовомслучајујатребадаодржавамдискретну
дистанцу–натајначинмогудавамдампотпунообјектив
нупрепорукутретмана”.Њенанаводно„потпунообјектив
на”препорукаслучајно јебаштадасеВорфупонудиона
иновативнатерапијачијемусавршавањујепосветилакари
јеру.ДокторкаКрашерсенелибиидаједиректнооптужи
заискориштавањепацијенатадабиунапредиласвојистра
живачкипројект.ДокторкаРаслнеостаједужнаипозивасе
накласичнуапологијусвихтрошковаижртаваистражива
ња:акобиживотнекогакогаједокторкаКрашерволелајед
ногданабиоспасентомврстомопита,онабигасвакакосма
тралавредним.8Нималоимпресиониранатимаргументома

8 Ујошзаоштренијојваријантиоварасправаћесеодигратикадајереч
не о стицању, него о коришћењу неморално стечених истраживачких
података.Уепизоди„NothingHuman”StarTrek:Voyager,којајепреми
јерноемитованадругогдецембра1998.године,бродскилекарВојаџера,
самосвесникомпјутерскихолограм,збогнеопходнихконсултацијаине
знајућивишекакодапомогнепацијенту,призиваснимљенуличности
сећањаКрелаМосета(CrellMoset),некадненадмашногбиологаимпе
ријалистичкеКардасије.Мосетјеекспертзаегзобиологију,аклингон
скачланицапосадепатиодзасаднеуништивихпаразитаиизгледисујој
лоши.ИспотављаседаМосетовастручностпроистичеизексперимена
таназаробљенициматокомратасаКлингонскомимперијомидајеон
познатианекажњениратнизлочинацимасовниубица.Заразликуод
Ворфа,пацијенткињаБелана(B’Elanna)незахтеванегоуправоодбија
дабуде третирана.Понаређењукапетанице,међутим,ипротиввоље
добијатретманкојијојспасаваживот.Бродскилекарондаодлучуједа
обришепрограмињеговонеморалностеченознањеизбродскогкомпју
тера:„Усветлусадашњихдоказанемогуудобројсавестикористити
истраживањекоје јебилоизведеноизтаконехуманихпракси”,казује
Мосету,образлажућитуодлуку.Мосетјеиудискусији,икаохолограм,
немилосрдан:„Удобројсавести?Штајесадобробититвојепосаде?...
Суочавашсесановимоблицимаживотасвакогадана–многиодњих
суопасни.Потребансамти!Избришимојпрограмикршишпрвизавет



84

ВОЈИН РАКИЋ и ПРЕДРАГ КРСТИЋ

фасциниранамеромукојојистраживачкеамбицијемогуда
мотивишуексплоатацијурањивихособа,докторкаКрашер
опозиваовлашћењадокторкиРаслнаЕнтерпрајзуинаста
вљасаосудом:„Ворфсехватазасламкуивимујепружа
те”.НидокторкаРаслнепопушта:„Акоделује,тобибио
великипробојкојибиизмениоживотељуди...”Алитокао
дајесамоинтермецозаузимањеваздухаилидодатниоки
дачзанаставаконогсадавећпсихолошкограскринкавања
којемдокторкаКрашеризлажедокторкуРасл:„Користите
очајање једног повређеног човека као оправдање да упо
требитепроцедурукојунебистеупотребилиунормалним
околностима”.

Туопасностникаданијелакоспречити,анекаданиуочи
ти:поштовањеаутономијепацијенталакоможебитииско
ришћенокадаамбициозни,хладниибескрупулозниистра
живачиужељидаунапредесвојеметодекојевећсматрају
супериорним,алидодушејошнедовољнопотврђеним,ко
ристебезнађепацијенатадабипобудилинадеинавелиих
дасесагласесаонимнаштаиначенебипристали.9Алис
другеијошопштијестране,кадасепоставипитањемеди
цинскогнапретка,готоворутинскисеморапозватиначи
њеницудасвакаиновативнатерапијапредстављаодређени
ризикиданекипацијенти,преиликасније,морајупрвида
гапреузму.10Законзервативнеилиемпатичнелекарекојима
јеодређенипацијентсветиња,каоштоједокторкаКрашер,
тонијеваљанморалниаргумент,товероватноуопштени
јеморалниаргумент,асвакаконијепрепорукакојасесме
следити: конвенционални приступ увек има предност над
неоправданимризиком.11КапетанПикар,опет,разумеина
челноподржаваитаквуоријентацију,алиидаљесугерише
дабиуовомконкретномслучајумождавределоревидирати

којисиположиокаотерапеут:’Нештети’…Можешобрисатимојпро
грам,докторе,алиникаданеможешизменитичињеницудасивећкори
стионекаодмојихистраживања.ГдејебилатвојасавесткадајеБелана
умираланатомстолу?Етика?Морал?Савест?Чуднојекакосветоис
парикаданамјенештопотребно...”(Hughes,Ј.andLantos,Ј.нав.дело,
pp.3637).

9 O’Neill,O.(2002)AutonomyandTrustinBioethics,Cambridge:Cambridge
UniversityPress.

10Jonas,H.PhilosophicalReflectionsonExperimentingwithHumanSubjects,
in:Bioethics:An Introduction to theHistory,Methods, andPractice, eds.
Jecker,N.S.,Jonsen,A.R.andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bar
tlett,pp.4250;Luna,F.andMacklin,R.ResearchInvolvingHumanBeings,
in:ACompaniontoBioethics,eds.Kuhse,H.andSinger,P.(2009)Oxford:
Blackwell,pp.457468;Macneill,P.U.RegulatingExperimentationinRe
searchandMedicalPractice,in:ACompaniontoBioethics,eds.Kuhse,H.
andSinger,P.(2009)Oxford:Blackwell,pp.469486.

11Упоредити:Hughes,Ј.andLantos,Ј.нав.дело,pp.3031.
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медицинска начела, управо због специфичног разумевања
вредности живота самог пацијента. Он указује докторки
КрашердаћеједномконачноморатидаприхватиВорфово
праводауправљавластитомсудбиномидашанседаповра
ти способност кроз експерименталну терапију могу бити
његовнесамоаутентичнинегоијединиприхватљивизбор.
ДокторкаКрашерсегрчевитоопиреитаквојразложности:
„Првоначелодобремедицинеје‘никаданепогоршатиста
ње пацијента’. Ворф је садажив и функционише.Ако се
упустиутуоперацију,изњебимогаоизаћикаолеш”.Капе
танПикартакођеимаувидујединоВорфа,самосадачаки
мимоилинасупротлекарскогзавета:„Томожданиједобра
медицина.АлизаВорфатоможебитијединашанса”.

ДокторкаКрашернакрајупристајеидозвољавадасепре
дузмепоживотризичнапроцедура,којаипакпружамакари
минималнунадудаВорфповратисвусвојупокретљивост.
Операција вађења оштећене и усађивања нове, у инкуба
тору(ре)конструисане,кичмеодвијасеиспрвапоплануи
наизгледуспешно,сведокизненада,управосупротно,орга
низамнепочнедареагујебурнона,коликогодидентичну,
ипак,репликувластитогоргана:Ворфјеизгубиосинаптич
кефункције,штојеисходовалозастојемрадасрцаиочитом
можданом смрћу. У сузама, докторка Крашер обавештава
бродску саветницуДијану Трој (DeannaTroi) и Ворфовог
синаАлександра(Alexander)оњеговојсмрти,дабиминут
касније,ушавшидагавиде,свибилипријатноизненађени
Ворфовимнапраснимисамодсебеваскрсом,захваљујући
оним иначе редундантним резервним клингонским орган
скимсистемима,којисеиспостављадасупреузеличаки
нервнеулогеуорганизмуиомогућилипотпуниопоравак.

Безобзиранасрећанрасплет,затегнутостизмеђудвелекар
кеостаједокраја.Упоздравуприрастанку,којиједокторка
Крашеризгледажелелаидаизбегне,алиједокторкаРасл
пристојно свратила у њену амбуланту, она упућује чита
вутирадулепоупакованихосудаизаступништвалекарске
професије једној колегиници која добробит пацијента не
стављаупрвиплан.ВелидајеодушевљенаштоћесеВорф
опоравити,алиидајепрестрављенаонимприступомњего
вом(из)лечењукојестављаинтересмедицинезаприкупља
њеистраживачкихподатакаиприбављањепризнањаистра
живачу изнад интереса пацијената. Жели јој сваку срећу,
сигурнаједаћењенчланаккојићенаписатиослучајуВор
фапобратиодличнекритике,алијењојовајВорф,исваки
Ворф,многовишеодприликезанаучнупромоцију.Одбра
наистраживачкиоријентисанедокторкеуодласкујетакође
класична:чакинеуспехпојединогслучајаприпомогаоби
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даљимистраживањима,којабиуконачномисходуспасила
милионеживота.Разговарајукаоданакрајунијесвеипак
добро испало, јер ни докторка Расл не мисли, а докторка
Крашерјојсвакаконедозвољавадатопомисли,дајеблаго
дарећињенојинтервенцијиВорфостаоуживоту.Немасум
ње,пукислучајјесрећнопресудиодаузавршнојсценион
можеусвојимодајамадаприхватипомоћсинаАлександера
упоновномучењудахода.Аопет,данијебилопристанка
нањену солуцију,Ворф би вероватно и даље био у оном
полуживотукоји(му)јебиогорииодсмрти.ДокторкиКра
шерјеитакавживот„светиња”,иондакадпацијентуније.
ПарадоксалнобијошмоглоиспастидадокторкаРасл,акои
немаобзирапремасамомпацијенту,уовомслучајусвакако
увећојмериделујеускладусањеговимсаморазумевањеми
доживљајемвластитогживота:сањеговомилиилилогиком
накојупацијентуосталомимаправо.12Алекар?

Двосмисленостостаје,иуепизодииуетицииначе.Алиепи
зоданеминовноимапредностутоликоштојеморалнаситу
ацијачистија,штојефиктивниуниверзумлишентрадици
оналнихпристрасности,штосепремаКлингонциманемају
предрасудекаопремасавременимрасама,паЗвезданестазе
могудапослужекаосвојеврсна„филозофскапарабола”која
„илуструјеиизолујерелевантнасвојстваморалнихдилема,
партикуларизујеихупричуидозвољавапоопштивостбез
инсистирањанањој”.13Ипак,лакојезамисливодасеприча
одиграваданасида је,уместоВорфа,упитањубилокоји
савремениратникилиспортиста,међукојимајеузгредсве
мања разлика, било ко коме губитак појединих физичких
функцијаобесмишљаваживот,будућидајевластитумисију
поставиотакодаонаподразумеваилипретпостављањихо
вуфункционалност.Даље,дабисе(не)оправданостлекар
скеинтервенциједовелаупитање,односнообавезаилиза
бранадокторададелујупротивпацијентовевоље,макарто
билоиуњеговом„објективно”најбољеминтересу,уопште
нијемораладоћистручњакињазагенотронскурепликацију
избудућности.14

12Annas,G.J.(2004)AmericanBioethics:CrossingHumanRightsandHealth
LawBoundaries,NewYork:OxfordUniversityPress;Young,R.Informed
ConsentandPatientAutonomy,in:ACompaniontoBioethics,eds.Kuhse,
H.andSinger,P.(2009)Oxford:Blackwell,pp.530540;Elliott,C.Patients
DoubtfullyCapableorIncapableofConsent,in:ACompaniontoBioethics,
eds.Kuhse,H.andSinger,P.(2009)Oxford:Blackwell,pp.541550.

13Hughes,Ј.andLantos,Ј.нав.дело,p.32.
14Иначе,генетскаманипулацијајеиу„будућности”,чакинакондокторке

Расл,сумњивакаоштојеинамаданас:докторБашир(Bashir)из„Ду
бокогсвемираДевет”,серијеЗвезданихстазакојасеемитовалапосле
„Следећегенерације“,сведочидајегенетичкопобољшањељудибило
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ВећдеценијамаЈеховинисведоциодбијајутрансплантацију
итрансфузију15иистотаковећдеценијамабројниљудски
заморчићидобровољно–аопетзаправозатоштосеплаћа
или,умањепроблематичномслучају,затоштонемавише
другенаде,алиуобаслучајусрећомјошувекузобавезни
формалнипристанак16–тестирајуексперименталнефарма
колошкепродукте.Истраживачикојирадеуфармацеутским
компанијаманисунужно,каоштомодернамитологијаофа
макомафијиволидаихприкаже,„проданедуше“,већможда
заистауверениуплеменитопослањекојимсебаве.Проблем
научногистраживања,посебноосетљивкадасетичеживих
(тела)људи,овдејенасценииуономнајстаријеммодусу,
уонојнобеловскојдилеми,уформипитањалојалностино
вимоткрићима,памакарсветпропао,илиограничењава
жењаетосанаучногистраживањањемуекстериторијалним,
ширимморалнимобзирима.

Чиниседакледасенаучноистраживачкаимедицинскоетич
капроблематикабудућностиутемељнојпоставцинеразли
кујеодонекојуданаспознајемо.Једнозанимљивоинеоче
киванотеоријскоизвођењепрећутнополазиодтепремисе
и онда закључује не чак ни из садашњости на будућност,
него из садашње научнофантастичне серије о будућности
насадашњезадаткелекараинаучника.Наиме,из„Ориги
налнесерије“ЗвезданихстазаузетисузаписиЕнтерпрајза
од2266.до2269.годинекојисеодносенадогађајеувези
сатровањем.Укупнотридесетједантакавинцидентјераз
врстанутринаестенвиронменталних,деветнамерних,пет
ненамернихичетирислучајаубиства.Најчешћиотровису
билибиотоксини(удесетнаврата),аследилисуихнеуро
токсини(девет),радијација(три),цитотоксини(три),темпо
ралнитоксини(три),киселине(два)ифитотоксини(један).

забрањеноначетиристо година, адасуродитељикојисуобезбедили
својојдецигенетичкипобољшануинтелигенцију,штосеиспостављада
јењеговслучај,подлегализатворскојказни(застањетренутнедебате
видети:Savulescu,J.GeneticInterventionsandtheEthicsofEnhancement
ofHumanBeings,in:TheOxfordHandbookofBioethics,ed.Steinbock,B.
(2007) Oxford: Oxford University Press, pp. 516535; за могући изглед
једнеетикегенетичкихистраживањаиманипулацијеуближојидаљој
будућностивидети:Eberl,J.KillingYourOwnCloneIsStillMurder:Gene
tics,Ethics,andKhaaaaan!,in:StarTrekandPhilosophy:TheWrathofKant,
eds.Decker,K.S.andEberl,J.T.(2008)Chicago:OpenCourt,pp.107139).

15За институционално (не)излажењена крај са тим видети:Macklin,R.
The InnerWorkingsofanEthicsCommittee:LatestBattleoverJehovah’s
Witnesses,in:Bioethics:AnIntroductiontotheHistory,Methods,andPrac
tice, eds. Jecker,N.S., Jonsen,A.R andPearlman,R.A. (1997)Boston:
Jones&Bartlett,pp.279282.

16Fletcher,J.RealitiesofPatientConsenttoMedicalResearch,in:Bioethics:
An Introduction to theHistory,Methods, andPractice, eds. Jecker,N.S.,
JonsenA.R.andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bartlett,pp.5159.
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Одсвихтихслучајева,двасусеодносиланаинцидентеса
опаснимматеријама,једаннаконтаминацијухране,атрисе
тицала грешкепри терапији.У закључку се дословноме
шајудимензијевремена:кажеседасумногеоколностиса
којимасмосе„сусрелиутровањимаубудућностивероват
носличнесавременимузроцима”,тедастога„токсиколози
требадасеприпремезабудућностинтензивирањемсвогиз
учавањамолекуларнебиологије,упореднемедицине,физи
кеиисторије”.17

(Био)Tехнолошкиизазовићејамачнозаоштритинекапита
њаизаискатијаснеодговоре,чијаћепрактичнаделотвор
ноствероватнобитипресуднијанегоданас,18 али,иаконе
можемознатикојићеодговоруконачномисходубитипри
хваћен,свајеприликадавећможемознатисвемогућеис
ходеодговарањаиаргументезањихову(не)прихватљивост.
Рецимо,питањекојевећсадапостављамоупогледуодре
ђенеоријентацијеможемопостављати собзиромнањену
пројектовануинфлацију:далићерачунаридехуманизовати
медицину?Чиниседабудућностдоносикомпјутеризовану
праксукојаћедодирсапацијентом,аконепотпуноискљу
чити,оносвестинанеопходниминимум.ИопетсуЗвезда
нестазепослужилекаопримердатонеморабитислучај.
У„Следећојгенерацији”сурелативноподробноприказани
дијагностички и терапијски поступци високе технологије
далекебудућности,прикојимаселекарипремапацијентима
ниуколиконеодносехладноилибезлично:редовно„виђамо
љубазнеибрижнетерапеутекојиразговарајусапацијенти
ма,држеих зарукукада јепотребноиобезбеђујууправо
онуврстуутехеиподршкекојапретпостављамодајебила
широкодоступнакадасупородичнилекариишлиукућне
посетепреполавека.Даливидимодвадесетовековневред
ностинереалистичнопројектованеубудућностилијемогу
ћедапукоувођењетехнологијенеморадаимадехумани
зујућиефекатнаодноспацијентаињеговогнеговатеља?”19

17Chyka,P.A.andBanner,W.Jr.(1999)TheHistoryofPoisoningintheFutu
re:LessonsfromStarTrek.,ClinicalToxicology37(6),p.793.

18Видети:Brody,H.(2009)TheFutureofBioethics,Oxford:OxfordUniver
sity Press, pp. 193216; Jonsen,A.R. (2000)AShortHistory ofMedical
Ethics,NewYork:OxfordUniversityPress,pp.115120;Clouser,K.D.Me
dicalEthics:SomeUses,Abuses,andLimitations,in:Bioethics:AnIntroduc
tiontotheHistory,Methods,andPractice,eds.Jecker,N.S.Jonsen,A.R.
andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bartlett,pp.93100;Richards,J.
R.AWorldofTransferableParts,in:ACompaniontoBioethics,eds.Kuhse,
H.andSinger,P.(2009)Oxford:Blackwell,pp.375389.

19Shortliffe,E.H.(1993)Doctors,Patients,andComputers:WillInformation
TechnologyDehumanizeHealthCareDelivery?,ProceedingsoftheAmeri
canPhilosophicalSociety137(3),p.391;упоредити:Benett,H.J.(1996)
StarTrekMedicalBoards,JournalofFamilyPractice43(4),pp.406408.
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Уопштенеморамодатврдимодаћесељудиваздаломити
окотихисличнихпитања.Сасвимјезамисливодасуона
решена,наједнуилидругустрану:можемодапредставимо
клингонскибеспоштеданилиземаљскибрижансветздрав
ства;такођеекспертократскисветбиолошкогинжењеринга
безобзиранпремавредностимаизвансебеилисветкојиод
устаје од свих истраживања и повлачи се у непосредност
властитеприродности,остављајућиБогудасудиостварима
здрављаиживота,каоинекуњиховумешавинукојапрео
ријентишесветоназорнаалтернативнеимањеинванзивне
научнеметодеимедицинскеприступе.Није,међутим,јасно
штабисмопрекотогамоглидазамислимо–јерсеневиди
штаби јошмоглодапостоји.Иуопштенеморамомного
дазамишљамо,заступникенаречених„светова”бисмолако
моглинаћииусадашњици.Каоизамислити(вероватнију?)
будућностукојојћесесвиониидаљегложити,натезати,
преговаратииодмеравативластитаправаиоправдања.
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MEDICALETHICSANDTHEFUTURE:
THECASEOFPATIENTWAR

Abstract

Thisarticleraises thefollowingquestions:will theproblemsthatare
beingaddressedbycontemporarymedicalethicsandbioethicschangein
thetimetocomeandwilltheircurrentconceptualframeworksbecome
outdatedorwillimminenttechnologicalandsocialdevelopmentspose
newchallenges thatwillnothave tobeansweredby theadoptionof
entirely new ethical concepts? These issues are being addressed on
thebasisof thematerials thatareofferedtousbythesciencefiction
serialStarTrek,whichistakenasrepresentativeofthefuture.Special
attention is given to one of its episodes (calledEthics), an episode
that appears to test thephysicianpatient relationship, the conductof
medicalresearchandtheuseofitsresults,therighttoassistedsuicide,
aswellasothertraditionsofmoralthinkinginmedicineinthelightof
theirfuturestatus.Themoraldilemmasofthisfuturisticstoryappear
strikinglysimilartothosewefacenowadays.Moreover,itisapparently
impossible to imagine a different discourse, in spite of the fact that
charactersand theirenvironment in the storyareverydifferent from
thoseweareacquaintedwithinreal life.Hence, itcanbeconcluded
thatmoral problems related to scientific andmedical problems from
thefuture,ifatallimaginable,areunlikelytodiffersubstantiallyfrom
the ones we currently know. In other words, new biotechnological
developments might only radicalize some ethical questions, but the
answerstothemandtheargumentsinfavouroftheir(un)acceptability

appearavailablealready.

Keywords:bioethics,medicalethics,patientautonomy,
physicianassistedsuicide,StarTrek
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АГЕНТ СМИТ – ПРИ ЛО ЗИ ЗА 
БИ О ГРА ФИ ЈУ

Сажетак: Текст анализира преображаје лика Агента Смита у
филмскојтрилогијиМатриксназалеђуХегеловихидејаизложе
ниху„Филозофијиисторије”.Догађањеутрилогијисагледавасе
каонапредовањесвестиослободиимеђусобномпризнањуљудии
вештачкихинтелигенција.АгентСмитјекључналичностутом
процесујерзахваљујућиСмитукаовирусуа)НеопостајеОдабра
ни,б)људиувиђајудаправонаживотислободунеимплицирауни
штењематриксаимашинаиц)вештачкеинтелигенцијеувиђају
даморајупризнатиљудимаправонабуђењеиопстанакуколико
желедапостигнуравнотежу.Такође,анализирасеиулогасплета
АрхитектаПророчицакаотворцапланакојиСмитиНеооства
рују,уравнотежењевиртуалногсвета,тесепоказујемогућност
једнетеодицејењиховогделовања.

Кључне речи:Матрикс, Нео, филозофија историје, Вачауски,
Хегел,теодицеја

Напросто је невероватно да у филозофској литератури о
трилогијиМатрикс не постоји ни један једини текст који
би се иоле озбиљније бавиоАгентомСмитом.1 Писано је
освемуисвачему,освиммогућиминемогућимаспекти
матрилогије,алиНеова„супротност”,његов„негатив”(III

1 ТекстјенастаоуоквирупројектаИнститутазафилозофијуидруштве
ну теорију који финансираМинистарство просвете, науке и техноло
шкогразвојаРепубликеСрбијеподбројем179049.Искренозахваљујем
коуредникутемата,колегиАлександруПрњату,затоштосеуопштени
јеобазираонамојеизговорезаштосенемогупосветитиписањуовог
текста.
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0.28.30)2каотакавочитонијебиодовољноинспиративанза
теоретичаре.3

Три најчешћаместа која се помињу у вези саСмитом је
суњеговиразговори сМорфеусоми саШифрантомупр
вомделу,теоноштоговориприкрајугигантомахијесНеом
у трећем.На тимместимаАгентСмитприча важне ства
ри свакако, али само прича.Међутим, ниСмит ниНео у
Матриксу4немењајусезатоштопричајувећзатоштораде,
непрестанорадеистогаоватрилогијаниједосадан„фило
зофски”филмијестефилозофскифилм.Отудследидасеи
оноштоликовиговореиштапостајумораразумевати(и)на
залеђуњиховогделања.

Упретходномтексту5анализираосамкакосеНеомења;у
овомтекступонудићуприлоге захегеловскиинспирисану
анализупроменауликуАгентаСмита.6Каофилозофа,више
мебринупитањанегоодговори,јер„питањенасподстиче,
Нео”(I0.11.02).Стога,читалацнетребаочекиватидаћеу
текступронаћиодговоренасвапостављенапитања.

ПођимоодСмитовогимена.Штазначи„АгентСмит”?Да,
чуднопитање,алинеибесмислено.Наравно,Смитовоиме
каоиименадругихагенатауказујунањиховубезличност,
алитојекодСмитауистинупонајмањеважно,јер:„Гле,ја
самствориоковачакојираспаљујеугљевљеивадиоруђеза
својпосао,јасамствориоикрвникадаубија”(Исаија54.16).
Akonomenјестеomen,онданамовоместоизстарозаветне

2 Дијалозићебитицитиранипремаредномбројуфилма(I,II,III)изаче
гаследисат,минутисекундањиховогпочеткаи,попотреби,минути
секундањиховогкраја.Подациосамимфилмовимаитекстовимасцена
ријаналазесенакрајутекста.Сваподвлачењауцитатимајесумоја.

3 УМатриксовомречникуод15страница,Смитчакнеманивлаституод
редницу,већсенаводипододредницом„Агенти(Смит,БрауниЏонс)”;
уп.Yeffeth,G. (ed.) (2003)Taking theRedPill. Science,Philosophy and
ReligionintheMatrix,Chichester:SummersdalePublishersLtd,p.288.

4 Изразом„матрикс”означавамфилмскутрилогију,доксе„Матрикс”од
носинапрвифилм.Као„матрикс”означавамсамвиртуалнисвет;по
штогледамодогађајеушестојверзијитогсвета,почетнословојемало.

5 Милидраг, П. (2011) Зашто је Нео нов? Историја филозофије и три
логијаМатрикс,Theoria 54, 1, Београд,Српскофилозофско друштво,
стр.69–94.

6 „Хегеловскиинсипирисану”,штоћерећиинспирисануХегеловом(He
gel)филозофијомисторије.СматрамдабисеМатриксбезозбиљнијих
проблема дао протумачити и на залеђу његовеФеноменологије духа
(упућивањанатопонудиосамупретходномтексту),алитонесамода
бипревазилазилопросторкојимистојинарасполагањувећбиизахте
валопознавањетогХегеловогделакојеумногомепревазилазимоје.
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КњигепророкаИсаије(ּוהָיְעַׁשְי)говоримногооАгентуСми
ту.7

Но, такође, он је и агент или, у преводу, делатник.Агент
је„особа(илидругобиће)којејесубјекат/носилац(subject)
некерадњекадаонапостоји.Дугаисторијаприписујесвој
ству’битиагент’:а)поседовањеспособностидасеизабере
измеђумогућностииб)битиустањудасеучинионошто
јеизабрано.Деловањејетадапосматранокаоузрочнамоћ”,
објашњава нам угледни филозофски речник.8 Српски или
хрватскипреводенглескеречиagentпотврђујеипроширује
речено:узрочник,сила,средство,посредник,заступник,9а
МатичингаРечникзаокружује:радник,стваралац.10

ЗабратаисеструВачауски(Wachowskis),АгентСмитје,да
кле,пресвеганекоконешторади(искива,ради!)икотиме
нештопроизводи.Рад,сврховитаделатност,могућностиз
бора,заступник,тојеСмит.Укратко,онјесубјекатрадњеу
Матриксу,башкаоштојетоиНео.

Свапобројанаодређењабилабисаморазумљиваданијеу
питању компјутерски програм с вештачком интелигенци
јом.11Накојиначинтачињеницаодређујењеговоделање?
Како тумачитионошто се кодњегапојављује као емоци
ја?ШтаСмитамења?Заштопостајевирус?Заштопропада?
Штатапропастдоносисветумашинаипробуђених(реал
номсвету)?Шта„искива”,којијерезултатњеговогделања?
Далије,као„крвниккојиубија”,АгентСмитнегативацу
филму?

Одговоринадватемељнапитањавећсусадабелодани.У
Матриксупостојиједанисамоједаннегативац,атојеШи
франткојиупрвомделуиздајеосталепробуђенеипредаје
МорфеусаАгентуСмиту.Смитјесамопрограмикаотакав
немавредноснепринципеделовања.Каоиосталиагенти,
иСмит је створендапазии одржаваматрикс уклањањем
потенцијалних извора нестабилности система, каошто су

7 НатонасместоупућујерегистарскатаблицаСмитовихколанапочетку
другогдела,IS5416.Наенглеском,уверзијиБиблијекраљаЏејмса(Ja
mes),стиховигласе:„Behold,Ihavecreatedthesmiththatbloweththecoals
inthefire,andthatbringethforthaninstrumentforhiswork;andIhavecre
atedthewastertodestroy”.

8 „Agent”inHonderich,T.(ed.)(1995)TheOxfordCompaniontoPhilosophy,
Oxford:OxfordUniversityPress,p.18.

9 „Агент”,у:Бујас,Ж.(2005)Великиенглескохрватскирјечник,Загреб:
НакладнизаводГлобус,стр.34.

10„Делатник”,уРечниксрпскохрватскогакњижевногјезика(1967),Нови
Сад,Загреб:Матицасрпска,Матицахрватска,томI,стр.650.

11Наосновурадњеутрилогијијасноједајепоседује,јерјеустањуда
учи,дасеприлагођаваидарешавапроблемеуновимситуацијама.



96

ПРЕДРАГ МИЛИДРАГ

црвенепилуле,12мањкавиилизастарелипрограмиилипро
буђениљуди.Сад,штотозначиуништавањепробуђенихне
имплицираморалнунеприхватљивост,јер,јошједном,Сми
товипринципиделовањанисуниморалнининеморални;
онисуаморални(изванморални),онјепрограмкојиобавља
функцијузакојујестворен;паскојинасугризенијенемо
ралан,нитизао,већјесамоопасан.Наовомместуморамо
додатиданимашине,Смитоветворце,нетребапосматрати
каонегативценесамозатоштосумашине(бесмисленоје
говоритиоморалумашина),већ,итојекључно,штоњихов
циљбашкао и циљпробуђенихљуди јесте изванморалан:
опстанак.Питањеопстанканијеморалнопитање.13Утоме
немаразликеизмеђумотиваљудиимашина:нестанакма
триксасмртоноснајеопасностзамашине,башкаоштосу
агентиимашинечуварисмртоноснаопасностзапробуђене.
Утоликоштоиједнаидругастранаимајуапсолутноправо
наопстанак,њиховаделаусмеренакаостварењутогправа
немогусемеритиморалнимкатегоријама.14Сасвимједруга
ствардалијењихововиђењедругестранекаосмртоносне
опасностиоправдано;нећемопогрешитиакокажемода је
резултатцелокупногдогађањауМатриксууправооповрга
вањетефундаменталнепоставке.Но,отомпотом.

ДасеМатриксможесхватитиикаопроблематизовањеуни
верзалностиприменеморалнихпринципа сведочииНеов
изборпослеразговорасАрхитектом.Претходнихпетвер
зијаНеа одабрало је спас Зајона, односноњихово делање
било јемотивисаноискључивоморалнимпринципима, тј.
дужностима према људској раси. Међутим, они нису по
стизали циљ, ослобођењељуди:ма колико бирали „праву
ствар”,„исправно”и„морално”поступали,онисубилине
успешни.Изузетноморалниикрајњенеуспешни.Одређи
вањеНеовевољеускладус„принципомсвеопштегзаконо
давства”15свакипутјеводилопропастиЗајона.

Такође, тзв. емоције које показује Смит то никако не мо
губити–бес,мржња,презир,безосећајност, гађење– јер
онјепрограм,оннемаживотелокојејеонтолошкаоснова

12ЗаштоихПророчицатоликоволиудругомфилму?
13Затонесамодасенезнакојепрвипочеорат(уп.I0.40.09),већтоуоп

штенијениважно;козна,мождасуиовајрат„свипочелипрви”.
14Да,алимашинесвештачкоминтелигенцијомубијајуљудедабиопстале

ипоштосувештачкеинтелигенцијеимасмислаговоритиоморалности
њиховихпоступака.Вратићемосенато.

15„Радитакодамаксиматвојевољеувекможепослужитикаопринцип
свеопштег законодавства”, гласи Кантов (Kant) категорички импера
тив.Деловањекојесетемељинаљубави,саосећању,бризизаближњеи
сличнозаКантанијеморалноделовање.
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емоција;његове „емоције” тек су командне линије у ком
пјутерскомпрограмукојијестеон.УМатриксупостоједва
света,светматриксаистварнисвет,ињиховјеонтолошки
односјаснодефинисанпаралелизмом:догађајиуматриксу
утемељенисуустварномсвету.Отуд,можеморасправљати
чемуслужеСмитовеемоције,алиусветуматриксанемо
жемооњимамислитикаооистинскимемоцијама.Можда
јеречосредствимазабољукомуникацијусљудима,можда
суизразидодатнихмогућностипрограмакојесеактивирају
дабисеоствариоциљ;усвакомслучају,речјео,лајбницов
скимјезикомречено,доброзаснованимфеноменима.16Сто
га,Смитове„емоције”мораморедуковатинапрограмина
вештачкуинтелигенцијуинедозволитидаутичунаразуме
вањењеговоглика,јергаонекаотаквенеодређују.Дакле,
кодАгентаСмитаништаодморалаиемоција.

***

УМатриксу,АгентСмитсепојављујекаоједаноднеколи
коагенатаињеговупосебностприпутсрећемоуразговору
сазаробљенимМорфеусом.Утомнамразговорусаопшта
ва следеће: „Морам да одем одавде.Морам да се ослобо
дим.КадуништимоЗајоннемапотребедавишебудемовде”
(I40.50).

Остатакговора,оматриксукаозоолошкомврту,отомека
конеможедаподнесе„смрад”људи,опрвом,савршеном
матриксу, поређењељуди с вирусима, говори оСмитовом
односупремаљудима,о,накрајукрајева,његовојсаврше
нојпримереностивластитојсврсикаоагентасистема.Ме
ђутим,изтоганикаквомнужношћунеследионоштоонви
ди као нужност – властито ослобађање од/изматрикса.У
најмањуруку,врлочуднетврдњезаједанпрограм.Јеркако
сеичегаонможеослободитиизашто?Гдеједанпрограмс
вештачкоминтелигенцијомможепребиватидолиуматрик
су?Заштопостојањеуматриксувидикаозатворикојага
унутрашња(унутарња?)нужностнагонидаизађеизњега?
Гдеикакоонможепостојатиизванматрикса?Какоонсам

16У најмању руку веома проблематично тумачење „емоција” код Сми
тамогућнојенаћиумногимтекстовима.Замржњу,уп.Schuchardt,R.
M.WhatistheMatrix,in:Yeffeth,G.наведенодело,p.18.Запоређење
Смита с „полуделимкомпјутером”(?)Gordon,A.TheMatrix:Paradigm
of Postmodernism?Part II, исто, p. 113. За програме којимогу „имати
духовнекарактеристикељудскогбића”Bostrom,N.AreWeLivinginthe
Matrix?,isto,p.278.ЗанепосредованотумачењеСмитовихречиосмра
дуљудиуматриксу,уп:Korsmeyer,C.Believing,Touching,Truth,inThe
Matrix andPhilosophy:Welcome to theDesert of theReal, ed. Irwin,W.
(2002),ChicagoandLaSalle:OpenCourt,pp.48–49.Озбиљнотумачење
емоцијакодСмитануди:Lloyd,P.B.GlitchesinTheMatrix...andHow
toFixThem,inYeffethG.nav.delo,pp.124–149.
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види тумогућност?Заштоосећанужност дабуде слобо
дан?УништењеЗајонаисвихпробуђенихљудинезначида
вишенепостојипотребазаагентима.ЗаштоСмитсматрада
тадавишенећепостојатипотребазањимуматриксу?На
просто,незнамозаштосеСмитиздвајаодосталихагената,
заштојеионодабран;Вачаускинамотомеништанекажу,
баремненаовомместу.

Наосновупрвогфилма,најдаљештоможемостићиутрага
њузаодговориманапостављенапитањајесте,поново,врло
општиниво:иманечегуСмитовојвештачкојинтелигенцији
штоганагонина„прелазак”устварнисвет.Постојањетог
„нечег”, тај изворСмитове различитости указује на ради
калнуразликуизмеђуњегаиосталихагената,јерјепретпо
ставкаослобођењатодасеСмитможеунекојмерисамо
одредити,тј.можебитислободануодносунасвојесврхе
инапараметрезадатепрограмомкојигачини.Иакоида
љеодлучнотврдимдајеосновнапоставкапрвогделатри
логије доследниплатонизам,Смитова тврдњаонужности
властитогослобађањаотварапутдасеунаставкунапусти
платонистичкиоквирМатрикса.

Јошједнастваровде јеважна:пробуђениљуди,Морфеус,
у првом филму решење виде у уништењу матрикса, не у
некаквој интеграцији, „мирољубивој коегзистенцији” или
међузависностидвасвета.17АгентСмит,међутим,каодео
виртуалног света, решење види у властитом остварењу у
стварномсвету,18он јетајкојинамнајављујеправацпро
менеглавнихликовауфилму:СмитћезапосестиБејнана
почеткудругогдела,Неоћезауставитимашиненањеговом
крају,наистиначиннакојиједотадмогаосамодазауста
вљаметкеуматриксу.УМатриксу,ослобођењезапробуђе
незначиуништењематрикса,заСмитапакзначисамопре
лазаку стварни свет;његовциљ,напросто, јошувекније
деструктиван,какавупрвомделујестециљпробуђених.

Дабисе„ослободио”СмитсеморасукобитисНеом.Тајсу
коб(реални,аневербални)накрајупрвогделамењаобоји
цу.Поштојеумро,Неавишенеодређујунавикеверовањау
законеунутарматрикса,19онзадобијамногемоћикојесмо

17Кодпробуђенихпрвизачетактеидејесрећемотекудругомделу,ураз
говорузаповедникаХаманасНеом;уп.II0.35.45–37.06.

18Настранусадаштахоћетимедапостигнеиштајезањегаслобода.Ин
тересујенассамочињеницадањенопостизањевидикаомогућесамо
уколикопређеустварнисвет.

19За тумачењенавика веровања кодНеа, видиМилидраг,П., нав. дело,
стр.75–76.
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дотадсреталисамокодагената(брзина,снага,сагледавање
матриксакакавонстварнојесте).

Смиттакођеумире(тј.„умире“)утомсукобу,јерваскрсли
Неопродиреуњегаиразарага,тесамомСмитучинионо
штоСмиткаоагентчиниљудимауматриксу.АгентСмит
напростонијемогао да асимилујеНеа, тј. дигитално Ја г.
Андерсона(уп.I0.38.28),иутоликобивапревладан(Хеге
ловоAufhebung), докинут, бива укинутдонаредневерзије
којаћеусебиинтегрисатионоштомујеНеоусукобупре
нео.АгентСмиткаквоггазатичемоупрвомфилмумораби
тинегиран(башкаоиНео),таверзијапрограмаморабити
унапређена,морајубитиодбаченаунутрашњаограничењаи
морабитистворенаверзија2.0АгентаСмита;20но,усвету
Матрикса,онајемогућасамокаовирус.

Нео је тај којиослобађаСмита, јер, захваљујући сукобу с
њим,АгентСмитпостајевирус.21ЗатојесукобсНеомправи
почетак,безтогсукобаунутрашњанужносткојаганагони
дасеослободиосталабинеделатна.Безтогсукоба,Необи
остаосуперменуматриксу,аСмитсамоагентсистема.

Да јеНеоОдабранисазнајемонакрајупрвогдела,ада је
Смитвирусикрвникнапочеткудругог.Првосчимсесу
срећемокадајеАгентСмитупитањујестетаблицанање
говом аутомобилу,Исаија 54.16.ПрвипоказатељСмитове
новоосвојенеслободејестеслушалицакојушаљеНеу;онје
садаслободнавештачкаинтелигенција,невишеупотпуно
стиодређенапрограмомкојијесте,слободнадасе„учита”и
устварнисвет,упробуђене(другипоказатељ),штосеубрзо
идогађа,преузимањеБејна, теда семултипликује (трећи
показатељ).22

НареднаважнасценазаразумевањеСмитовихпреображаја
долазинаконНеовогразговора сПророчицом (II 0.42.15),
када сеСмит заједно с многим својим копијама сукобља
васНеом.Тоје јединоместоутрилогијинакојемчујемо
Смитоверефлексијеотомештаседогодило:„Нашапове
заност.Не схватамсасвимкако се тодогодило.Можда се
деовасутиснуоумене,преписаоиликопирао.Сада јето
небитно,штагоддаседогодило,догодилосесразлогом...
Убиосамвас,г.Андерсон,гледаокакоумирете.Сизвесним
уживањем,могудодати,аондасенештодогодило.Нешто

20„Несхватамкакоседогодило.Мождаседеовасутиснуоумене.Препи
саосеиликопирао.Садајетонебитно”(II0.49.15).

21Наравно, важии обрнуто, захваљујућиСмитуНео постајеОдабрани,
алитонијетемаовогтекста.

22Промена код Смита видљива је у његовом изгледу: одело му је сада
сасвимцрно,анаочареимајунештодругачијиоблик.
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заштасамзнаодајенемогуће,алисеипакдогодило.Уни
штилистеме,г.Андерсон.Знаосамправилаиштатребада
чиним,алинисам.Нисаммогао.Биосамприсиљенстати,
присиљенодбитипослушност.Исадасамовдезбогвас,г.
Андерсон.Збогвасвишенисамагентовогсистема.Проме
ниосамсе,искљученсам.Новичовектакорећи,попутвас,
очитослободан”(II00.49.11–50.20).23

Какооворазумети?Смитујејаснодајеуњемудошлодоне
каквеинтеграцијемоменатакојемујеНеопренеоусукобу;
оннеразумекако,башкаоними,алитојеуистинунебит
но.Важанјерезултат,тодајеонсада„слободан”,однеких
ограничења(убрзоћемовидетикојих)ислободандасеучи
таустварнисвет.Алиштаонтонијеучинио,којајеправила
прекршио?Јасноједаихјепрекршиозатоштојеслобода
посталаделатна,ализаштојебио„присиљенстати”,при
сиљенодбитипослушност?Послушностпремакоме,пре
макоманднимлинијамапрограмакојигачини,премасво
јимтворцима,премавластитојсврси?Нетребапревидети
да Смит говори у пасиву „био присиљен”; био присиљен
на слободан чин? Или је можда обрнуто: био присиљен
на неслободни чин?Шта је то уопште требало да учини?
„Присиљенодбитипослушност”запоследицуима„постати
вирус”,последицаслободејестедајесадавирус.Можеиз
гледатидајеслободанзахваљујућиониммоментимакојеје
добиоодНеа,алитонеобјашњаваприсиљеностнаслободу,
тимесеевентуалноможеобјаснитимогућностсамоодређе
ња.Нималонисамсигурандајенаовапитањамогућедати
задовољавајући одговор. Можда ове тврдње уопште нису
вишерефлексијеосукобусНеом(иакосумњамуто).

23„Ourconnection. Idon’t fullyunderstandhow ithappened.Perhaps some
partofyouimprintedontome,somethingoverwrittenorcopied.Thatisat
thispointirrelevant,whatmattersisthatwhateverhappened,happenedfora
reason.…Ikilledyou,MisterAnderson,Iwatchedyoudie.Withacertain
satisfaction, Imight add, and then something happened. Something that I
knewwas impossible, but it happened anyway.Youdestroyedme,Mister
Anderson.Afterward, Iknew the rules, Iunderstoodwhat Iwassupposed
todobutIdidn’t.Icouldn’t.Iwascompelledtostay,compelledtodisobey.
AndnowhereIstandbecauseofyou,MisterAnderson,becauseofyouI’m
nolongeranagentofthesystem,becauseofyouI’vechanged–I’munplug
ged–anewman,so tospeak, likeyou,apparentlyfree”.Енглескиизраз
apparently преводим сочито, јер та реч задржава темељну вишесми
сленостенглескогизраза:појаваипривид.Појавауопштенеморабити
привид,можебитисамоизглед,очитовањесуштине,алиможе,башкао
ионоштојеочигледно.Осимтога,очитоможесадржаватииодређену
иронијскуноту,јасноприсутнукодСмита(„Новичовектакорећи...”).
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Далијеизањегаслободасамоспознатанужност,каквајеза
Спинозу(Spinoza)илиХегела?24Иакодоносидодатнепро
блеме, наставакСмитовог говора кријеинеке, хегеловске
путевекаодговорима:

„Но, каошто знате, изгледможе варати,штоме враћа на
разлог зашто смо овде.Нисмо овде затошто смо слобод
нинегозатоштонисмо.Немабежањаодразума,порицања
сврхе, јер, каошто обојица знамо, без сврхе не бисмо ни
постојали.[Смитовекопије:]Сврханасјестворила.Сврха
којанасповезује.Сврхакојанасподстиче.Којанас води.
Којанамауправља.Сврхајетакојанасодређује.Сврхако
ја нас спутава. [Смит:]Овде смо због вас г.Андерсон, да
вамузмемооноштостевипокушалиузетиоднас.Сврху”
(I50.28–51.11).25

Наведене Смитове речи откривају нам даМатрикс има и
трећег субјекта догађања, Смитовог творца и творца це
локупног матрикса. Наравно, реч је о сплету Архитекта
Пророчица.26ЊиховоприсуствонеможенампоказатиНео,
јерјечовекипретпоставкаједаимаслободнувољу,дасе
самоодређује (колико? „Сврха” Неа?). Смит је програм и
зањегатапретпоставказасигурнонеможеважити,пасве
променекодњегаморамосвестинанепосредниделотвор
ниузрокњеговихдела,команднелинијепрограма,инање
мутрансцендентнисврховниузрок,постављенодњеговог
творца,теуколикосеипакпојавинекакваслободаонасамо
ијединоможебитидата.КакосетоможеразабратиизСми
товихречи?

Наиме,докупретходномцитатуСмиткажедајесада„очи
тослободан”,унаставку тврдиданемаслободе,немабе
жањаодсврхе,одразума(reason)ili,јошбоље,oдразлога
(reason),јерговориосврхама.

Његовесврхекаоагентасистемаодредиојепрограмињегов
творац,виделисмокојесуто.НаконсукобасНеомонпо
стајеслободан,вирус.Самимтим,онвишенијеограничен

24Наравно,уврловрлоразличитомзначењу;плусЕнгелс(Engels)уАнти
Дирингу.

25„Butasyouwellknow,appearancescanbedeceiving,whichbringsmeback
tothereasonwhywe’rehere.We’renotherebecausewe’refree,we’rehere
becausewe’renotfree.There’snoescapingreason,nodenyingpurpose–be
causeaswebothknow,withoutpurpose,wewouldnotexist.Itispurpose
thatcreatedus.Purposethatconnectsus.Purposethatpullsus.Thatguides
us.Thatdrivesus.Itispurposethatdefines.Purposethatbindsus.We’rehere
becauseofyou,MisterAnderson,we’reheretotakefromyouwhatyoutried
totakefromus.Purpose.”

26ОтоменасобавештавасамАрхитектауразговорусНеом:„Акосамја
отацматрикса,онамујебезсумњемајка”(II1.49.01).
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иобавезансврхамаипредодређенимциљевимакојејеимао
каоагентсистема.Садаионможеодређивативластитеци
љеве;зањега,тосувладавинанадматриксом,тепрелазак
у стварни свет.Он, дакле, сада барем унеколико одређује
самогсебе,јерможеделатииускладусасамопостављеним
циљевима.Међутим,он јебио„присиљенстати”,„приси
љенодбитипослушност”,тосуапсолутнокључнетврдње.
Акојебиоприсиљеннаслободу,истомјебиоприсиљенда
постаневирус.Уколикојеипакбиоприсиљеннанеслободу,
такође јебиоприсиљендапостаневирус.Далига јеНео
присилионанешто?Не,Неогајесамоуништио.Осимто
га,Смиткаодазаборављадасеупрвомделу,пресукобас
Неом,самискључиоизсистема,кадајетокомсаслушавања
Морфеусаизвадиослушалицуизуха.Далијеинатобио
присиљен?

Нештоједругоствориловерзију2.0АгентаСмита,такође
санекаквом сврхом.ИзСмитовихречи („немабежањаод
разума/разлога,немапорицањасврхе”)јасноједаје,упркос
изборенојслободи,онидаљесвестандаиманекаквусвоју
трансцендентнусврху.Сада,Смиткаовештачкаинтелиген
ција има извесну слободу у постављању властитих циље
ва,аликаопроизведенавештачкаинтелигенцијаидаљеима
унапред дате сврхе које га одређују, али као вируса. Због
тогасеињеговаслободаморасагледаватиуконтекстуње
мупредодређенихсврха,самаслободанакојујеприморан
служи постизању његове инхерентне, унапред поставље
несврхекаовирусаитасврхавишенијебитидобарагент
система...

Имамо,дакле,двојностуциљевима:АгентСмитимавла
ститециљевекојећепокушатидаоствари,алиимаисеби
трансцендентнециљеве,постављенеодсвогтворца.Итоје
бескрајноважно:радећинаостваривањувластитихциљева,
владавинанадматриксомипрелазакуреалнисвет,Смитће
испуњавати некуњему трансцендентну сврху.27 Која је то
сврха,којајесврхаАгентаСмитакаовируса?Којајесврха
НеакаоОдабраног?

Ако постоји трансцендентна сврха, а постоји код Смита
засигурно,постојиипланкојијеуњенојоснови;акопостоји
планпостојииумкојигајестворио;уМатриксујетајум
персонификован у сплету АрхитектаПророчица. Њихов
умвладасветомМатрикса.Архитекта јествориоматрикс;

27Иста се ствардогађа сНеом,иакокасније: испуњавањемнајличнијег
циља,спасавањаТринити,онуспевадаокончарат.
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можемопретпоставитидајеодговоранизадругевештачке,
„одвојене”интелигенције,баремуматриксу.28

Знамодамујециљстворитиуравнотежениматриксизна
модајеовоњеговашеставерзија;утомемуврлоактивно
помажеПророчица.ИСмитиНеоостварујуњиховупроми
сао,њиховплан,шестипут.

Овутезу,сматрам,поткрепљујуАрхитектинеречиуразго
ворусНеом,јерјеистастварнаделуикодњега:

„Твојживотјезбиростатканеуравнотеженеједначинесвој
ственепрограмирањуматрикса.Производсуаномалијекоју,
упркосискреномтруду,нисамуспеодаелиминишемизина
чематематичкипрецизногсклада.Иакогасавесноизбега
вам,проблемнијенеочекиван,те,отуд,ниизванконтроле
штотејенакрајунеизбежнодовелоовамо”(II1.46.30–58).29

Двамоментаовдепривлачепажњу.Прво,тодајеНеопро
изводаномалије,онсамјестеаномалијасистема.Друго,Ар
хитектатврдидацеопроблемкојиизазиваНеонијеизван
контроле,дајеисамНеокаоаномалијадеоплана.Потврда
затојестетоштојеречошестомматриксуишестомНеу;и
његовајеслободаконтролисана,урачунатауплан.30

Ако то важи заНеа, онда то још и више мора важити за
Агента Смита: он не може бити ништа друго до још јед
на аномалија, под јошвећомконтролом, јер је створенод

28Одвојенаинтелигенцијабиојефилозофскиназивзаанђелеусредњем
веку.Онисуодвојениодтела,односнопостојекаочистиумови.Уфи
лозофскимоквириманевидимдајенинаједандругиначинмогућно
објаснитиимеједногодпрограма,оногкојичуваПророчицу,данека
жемоимењеноганђелачувара–Серафим(„Штитимононајважније”).
Серафимису,иначе,роданђелакојисеналазеузсампрестохришћан
скогБога,онисуњеговичувариибринусеоњему(престолу,наравно).
Прематоме,белоданојеместоПророчицеуМатриксу.

29„Yourlifeisthesumofaremainderofanunbalancedequationinherenttothe
programmingoftheMatrix.Youaretheeventualityofananomaly,which,
despitemysincerestefforts, Ihavebeenunable toeliminate fromwhat is
otherwiseaharmonyofmathematicalprecision.Whileitremainsaburden
assiduouslyavoided,itisnotunexpected,andthusnotbeyondameasureof
control.Whichhasledyou,inexorably...here”.

30ДеотеконтролејестеиАрхитектинпланобновеЗајона.Међутим:„Не
обавишлито,доћићедокатаклизмичногрушењасистемакојећеубити
свакогкојеповезансматриксом,штоће,заједносуништењемЗајона,
накрајудовестидоизумирањацелељудскеврсте...далисиспреман
преузетиодговорностзасмртсвихљудинасвету”,даклеиљудикоји
сууматриксу (II1.50.33–51.00).ЗаштоуништењеЗајонаводиизуми
рањуљуди?ЗаштомашиненапростонеуништеЗајон,већАрхитекта
допуштаНеудаодабере23људскабићаиобновиЗајон(уп.II50.25)?
ЗаштонестанакЗајона,нестанакпробуђенихкојиугрожавајуматрикс,
угрожава сам тај матрикс?Да ли и како постојање Зајона доприноси
стабилностиматрикса?



104

ПРЕДРАГ МИЛИДРАГ

сплетаАрхитектаПророчица.31СлободеНеаиАгентаСми
тадопуштенесунебилисепостигаоциљ–уравнотежени
матрикс–тесеи једанидругипојављујукаоагенти,као
делатнициумакојивладаматриксом,билисвеснитогаили
не.УвезисАгентомСмитомјошиможемобитиудвојбида
лијесвестанвластитетрансцендентнесврхекаовируса,но
кадајеНеоупитањусасвимјејаснодаонњенијесвестан.32

РезултатсукобаНеаиАгентаСмитауМатриксујестењи
ховапропаст,алиипостизањемира,некаквоуравнотежење
матрикса,чимејеостваренпланАрхитектеПророчице.Тај
сплеткористиСмитовинтересдазавладаматриксомисве
томмашина,текористиНеовинтересдаспасеТринитии
даослободиљуде,зарадпостизањаравнотежекојабиомо
гућилаопстанакмашина;но,каоштоћемовидети,тоима
своју цену којумашине и вештачке интелигенције морају
даплате.СадајеважнодасуиСмитиНеосамосредства
остваривањаплана,33 ониулазеу сукоб,мењају се, бивају
уништениимењајуодноспробуђенихивештачкихинтели
генција;резултатјеравнотежаиокончањерата.

Успут, кратка рефлексија о смислу плана Архитекте
Пророчице. Обавештени смо да је прва верзија матрикса
биласавршена,алидајепропала,тедасеодтадапокуша
вастворитиуравнотежениматрикс.Самаметодапокушаја
и погрешака говори да сплет АрхитектаПророчица нема
божанске особине, иако јесте творац.Питање: зашто тво
рацдопуштазлоипатњуусвету?Не,одговорипакниједа
суАрхитектаиПророчицазлиилиданеволељуде;онису
створилипрви,савршениматрикс„гдениконепати,гдеби
свибилисрећни”(I1.28.20).Но,онјепропао.

31ВероватносамоодАрхитекте,алипоштонезнамоњиховтачанодноси
њиховпојединачнидоприносдогађањимауматриксу,нећемопогреши
тиакосплетименујемокаотворца.

32„Дјелатносткојаих[принципе]покрећеистављаубитакјесучовјечја
потреба,нагон,нагнућеистраст.Дотогаданештоостваримидоведем
добитка,менијемногостало,јаморамбитикодствари,јахоћудаизвр
шењембудемзадовољен.Сврхазакојујатребадабудемдјелатанмора
насвакиначинбитиимојасврха;јапритомууједноморамзадовољити
својусврху,памакартасврхазакојусамдјелатанималајошимноге
другестранескојихмесеонаништанетиче”,Хегел,Г.В.Ф.(1966),
Филозофијаповијести,Загреб:Напријед,стр.27–28.

33„Није опћаидеја оношто сепредаје опреци, борбии опасности; она
се,ненападнутаинеоштећена,држиупозадини.Ваљатоназватилу
кавошћуумаштоондопуштадастрасти [тј.интересипојединаца] за
његадјелују,причемустрадаваитрпиштетуоночимеонсебеставља
уегзистенцију”,тј.појединци,Хегел,Г.В.Ф.нав.дело,стр.38.Ипак,
треба додати да се концептАрхитектеПророчице као ума који влада
догађањимауМатриксуусуштаственомаспектуразликујеодХегелове
замисли,јерјеперсонификован.
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Цео тај процес покушаја и погрешака у светлу постојања
патње може се посматрати као теодицеја, односно оправ
дањетворцазбогзлакојепостојиусвету.Наиме,Лајбниц
(Leibniz)јесматраодајеовајсветнајбољиодсвихмогућих
светова,штоћерећидаовајсветдопуштанајвећеизобиље
постојањаинајвећеизобиљестварикојенисуумеђусобној
противречности, између којих влада хармонија. Дакле, на
пример,рекаобиЛајбниц,унашемсветунеможепостојати
једнорогилицрниснегзатоштобињиховопостојање,иа
коусамомсебибезпротивречја,билоупротивречностис
постојањемнекихдругихствари;целинаједногсветасјед
норозимаицрнимснегомскривалабиусебипротивречност
теон,иакомождаисавршенији,бољиисвећимизобиљем
одовогкојипостоји,нијемогућ,јерјепротивречан.

Покушаји АрхитектеПророчице да створе уравнотежени
матрикс, апоследице тога, не заборавимо, односе сеина
стварни свет, дакле говоримо о целини свегашто јесте у
Матриксу,протумачивесукаопокушајистварањанепроти
вречног,анајбољегсвета.СплетАрхитектаПророчицакао
творацнеможеаданедопустизлоипатњујерсепоказало
дајесавршениматрикснемогућ.Имасмислаиспитиватида
ли суњихови поступци „неморални”, јер су одговорни за
патњуљуди,алитакођеимасмислаиправдатињиховепо
ступкесобзиромнатодајесавршениматрикспротивречан,
теје,отуд,патњанеизбежна.

***

Садаможемопокушатипротумачитирезултатгигантомахи
јеНеаиСмитаскрајатрећегдела.Захваљујућисвомраду,
иједанидругистеклисуизвеснуслободу.Слободаобоји
це креће се у оквирима које је одредио сплетАрхитекта
Пророчицаикојисплетсматрадањиховаслобода„нијеиз
ванконтроле”.34Иједанидругианомалијесусистемакоје
требадапослужезањеговоуравнотежење.Иједанидруги
имајусасвимличнеразлоге.Угигантомахијуулазекаопот
пуноравноправни,садаиСмитимамоћикојеједотадимао
самоНео,можедалети,например.

Питања. Ко побеђује и како побеђује? Нео? Он је мртав.
Смит?Смитавишенема.Машине–вештачкеинтелигенције?

34Апсолутносенесмепревидетидаспочеткапоступкепробуђенихљуди
увелико одређује гласПророчице;Морфеус је за то савршенпример.
НеоваслободарезултатјеиочигледногсмањењаутицајаПророчицена
његовеодлуке;тешкојенеприметитињеговприличноуздржан,можда
скептичанставпремањојудругомделу.Утрећемделувећразговарају
каоравноправнии,тојесамомојутисак,каодајеприсутноизвесноод
бијање/неповерењекодНеа.



106

ПРЕДРАГ МИЛИДРАГ

Пробуђениљуди?ИспуњавајулиСмитиНеоњимасами
ма трансцендентну сврху, постављену планомАрхитекте
Пророчице?ЗаштоСмитнеуспевадаостварисвојециљеве,
заштоне побеђује,шта остаје одАгентаСмита?Каква је
разликауњиховимциљевима?Далисутициљевипонече
муслични?Резултатњиховеборбејестенекомакарипри
временопримирје.Збогчегаониморајустрадатидабисе
онопостигло,заштоњиховаборбаморабитиборбанажи
вотисмрт?Далиуравнотежењематриксазахтеванестанак
иједногидругог?ЗаштосукобнакрајуМатриксанише
стипутнијебиодовољанзауравнотежењематрикса?Зашто
СмитнеможедасхватиНеоводговорнапитањезаштона
стављадасебори:„Затоштосамтакоизабрао”?

Размотримоциљевескојимадваликаулазеугигантомахију.
Слобода.Свијежеле.Морфеусхоћедаослободиљудеод
матрикса,Шифрантхоћедасеослободиодстварногсвета
(данекажемо:дасеослободиодслободе),АгентСмитхоће
даослободимашинеивештачкеинтелигенцијеодпробуђе
нихихоћесебедаослободиодматрикса,Неохоћедаосло
бодичовечанство.Каквесуразликеупоимањуслободекод
СмитаиНеа?

СлободуСмитвидикаосамовољу,оннепокушаваништа
другододасвојувољууздигненанивоопштегпринципа,
штокаопоследицуимаукидање(слободе)свихдругих.Ви
делисмокакавбибиоСмитовсвет–врлодосадан,јерби
уњемупостојаосамоСмит.Уједномтренутку,непосредно
преразговораНеасАрхитектом,наНеовопитањештахо
ће,Смитодговара:„Јошнисисхватио?...Желимистоштои
ти.Желимсве”(II1.42.23–35);виделисмодатозначивласт
надцелимсветовима.Тојењеговсамопостављенициљкао
вируса,светукојемјесамоједанслободан.

Тачно:његовјециљкрајњепартикуларан,намереврлосе
бичне,његов јеинтересекстремноегоистичан,он је„гла
дан”моћиивласти,усмеренискључивонаостварењевла
ститебескрајнеамбиције.Смит„припадапосвебезобзирно
једномциљу”,какобиторекаоХегел,апсолутнојконтроли
надобасвета.Значилитодаје„гори”одНеа,даје„немо
ралан”,дагатреба„осуђивати”,далибибилобољедага
уопштенијенибило?Незначиитонесамозатоштојепро
грам:„КојишколникниједоказиваозаАлександраВелико
га,заЈулијаЦезарадасуовељудегонилетаквестрастиида
сузатобилинеморалниљуди?Изтогаодмахслиједидаје
он,школник,бољичовјекнегоони,јеруњеганематаквих
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страсти,доказујућитонатајначинштонеосвајаАзију,што
непобјеђујеДарија,Пора”!35

Постављамосвакаконајважнијепитањеовогтекста:дали
биуравнотежењематриксаиокончањератабиломогућебез
оваквогАгентаСмита?36

Уколикојеодговорнегативан,аочевиднојестетакав,јербез
СмитавирусанибибилониНеаОдабраног,онданимало
није важно какавСмит јесте, добар, лош, зао, већ које су
последицењеговогделањанаопштемнивоурадњеуМа
триксу.Он,баштакавкакавјесте,испуњавасвојусврхукоју
имакаовирусињеговоделање једнако је суштаствено за
постизањемираистабилностиколикојетоиНеово.Онни
јесветскоисторијскаличностзаМатрикс,каква јестеНео,
јер уњеговимциљевима није било ничег општег, већ тек
деспотскесамовољекојагаиуништава.Смитовциљ,„све”,
није „уман” јер неминовно води баремнаставку рата,али
безњеговогделовањанаостварењутогитаквогнеумног
циљаратникаднебибиоокончан.

Окрећемосепоимањуслободекодпробуђених.ДалиНео
уистинужелисве,какотомислиСмит?Неовопоимањесло
бодеипоимањеслободепробуђенихдоживљаварадикални
преображајтокомтрилогије.„Докгодматрикспостојиљуд
ска расаникад неће бити слободна” кажеМорфеус уМа
триксу(I0.43.48),додајућиунаставкудајетоједнакокрају
рата.Запробуђенеје,дакле,напочеткуслободаеквивалент
науништењуматриксаи,последично,уништењумашина.
Таква победа значила би потпуну превласт људи и то је
еквивалентноСмитовом„све”,апсолутнапобедаиапсолут
навластнадобасвета.Допроблематизацијетогконцепта
слободедолазиуразговоруНеасазаповедникомХаманом
наконтролномнивоуЗајона,наравнонапочеткудругогде
ла:„[П]онекадмислимнасвеонељудејошприкопчанена
матрикс и кад погледам овемашинеморам помислити да
смонекакоукључениуњих”.37Тојетемељанувид,наиме,
даусветуМатриксаниљудинимашиненемогупостоја
тиједнибездругих.Захваљујућитомувиду,појамслободе
неможевишеподразумеватиуништењемашинаиматрик
са,јербизначиобаремсмртнуопасностзаопстанакљуди,
ипробуђенихинепробуђених.Хегеловскиречено,дијалог

35Хегел,Г.В.Ф.нав.дело,стр.37.
36Истопитањенадругачијиначин:далибиокончањератабиломогуће

безоваквогНеа?
37„Дажелимо,моглибисмоихсмрскати”,настављаХаман,„Но,морамо

размислитиштабибилосасветлима,грејањем,ваздухом.–Машинеи
мипотребујемоједнидруге.Тожелитеистакнути”(II0.35.45–37.06).
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измеђуХаманаиНеауказујенанапредаксвестиослободи
кодпробуђених.Садржајтедругачијесвестијестеспозна
јаданемаслободебезмашина:акоисамоакомашинеон
даисамоондаљуди(иобрнуто).Измеђуњихвладаоднос
еквиваленције.

Токомдругогитрећегделаопромениупоимањуслободе
практичнонисмообавештавани,пробуђениговорео„окон
чањурата”,алиштатозначиидаљезнамосамонаоснову
Морфеусовихречиизпрвогфилма.Текуразговорувећсле
погНеаса,претпостављамо,врховномвештачкоминтели
генцијом,сазнајемодаокончањератаимплицираиопста
накпробуђенихиопстанакматриксаиопстанаквештачких
интелигенција.КаданакрајугигантомахијеибиткезаЗајон
дечак пробуђенима саопштава „[р]ат је готов. Рат је завр
шен”(III1.55.55–1.56.12)никонемислидатозначи„побе
дилисмо”или„матриксјеуништен“или„машинесупора
жене”или„Неојепобедио”(већ:„Неојеуспео”,осампута
поновљено,дазауставират).Уместотога,„ратјезавршен“
заљудезначимеђусобнопризнањеправанаопстанакимир.

Овакав процес „учења”, „образовања” духа, напредовања
свестиотомешта јеслободанесрећемокодАгентаСми
та.Зањегајепоразсвакиисходкојинезначииспуњавање
оног:ја„хоћусве”.УгигантомахијусНеомонулазикаоу
сукобнасвеилиништа:илићеНеопостатиСмитилиће
Смитбитиуништен.Међутим,затоштоједобиотубитку
изгубиојесве.

НисплетАрхитектаПророчицанеостајуприпрвобитном
концепту уравнотежењаматрикса. Захваљујући опасности
одСмитаонитакођеувиђајудајеценакојаморадасеплати
признањепробуђенимаправанаживотипризнањеправана
буђењеизматрикса.38Далијетобиопланодпочетка?На
основуразговораАрхитектеиПророчицескрајатрећегдела
нестичесеутисакдајесте.Тонетребадачуди,јерслобода
напростонеможебитидео„математичкипрецизногскла
да”(Архитекта).ИзразговорасНеомвидноједајеАрхи
тектасвестанпроблема,алитакођеитодаутомтренутку
јошувекмислидагаможеставитиподконтролу(„проблем
нијенеочекиван,пачакниизванконтроле”),сведотограз
говораНеосекрећеу„очекиваним”оквирима,инепадаму
напаметдадопустиослобађањељудиизматрикса.

38ОтоменасобавештаваАрхитекта,буквалноглавомибрадом(јерсамо
његовуглавувидимоукадру),уразговорусПророчицомнакрајутрећег
дела:„–Штајесаосталима?–Сакојимосталима?–Саонимакојихоће
напоље.–Очигледноћебитиослобођени”(III1.53.37).
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ЗахваљујућиАгентуСмиту,свестиНеаивештачкихинте
лигенцијанапредује,теувиђајудајепочетнадилема„или
миилиони”билалажна,данисупробуђенитикојинужним
начиномугрожавајуопстанакмашина,нитисумашинете
којенужнимначиномугрожавајуопстанакљуди,већ,упра
восупротно,данужнимначиномилипостојеиједниидру
гиилиихуопштенема.Спознајутееквиваленциједонелаје
опасностзванаАгентСмитињеговоразумевањеслободе.
Смитједовеодоувидадапостојиитрећамогућностодноса
људиимашина/вештачкихинтелигенција,међусобнопри
знањеправанаопстанак.БезАгентаСмитатајувиднеби
биомогућ.

Собзиромна свеизложено, сматрамдаможемо говорити
(дабудемомалопомпезни),осветскоисторијскомдоприно
суАгентаСмитасветуМатрикса,јер:а)захваљујућисуко
бусаСмитомНеопостајеОдабрани,б)захваљујућиСмиту
људиувиђају даправонаживоти слободунеимплицира
уништењемашинаиц)захваљујућиСмитумашинеувиђа
јудаморајупризнатиљудимаправонабуђењеиопстанак,
уколикожеледапостигнуравнотежу.

Смитјестворендаби,заједносНеом,„исковао”новипоче
так,тосубилењиховекрајњесврхе.Онјемораобитикрв
ник,јерјесамокаокрвникмогао„распалити”супротностс
Неомдоекстрема,итимедовестидопроменесвестииљуди
ивештачкихинтелигенција.

Покушајмојошпонудитиодговоренапитањаспочеткаовог
делатекста.Ко,дакле,побеђује?Побеђујуљудиивештачке
интелигенције.ИСмитиНеоиспуњавају своју трансцен
дентнусврхутимештосудовелидозавршеткарата.Смит
неуспевадаостварисвојециљеве,јерсувештачкеинтели
генцијеиљудиувиделиданемогуопстатиједнибездру
гих.БорбасаСмитомморабитиборбанаживотисмртза
људеиинтелигенцијезатоштојеупитањуњиховопстанак;
заНеа,реклобисе,немора,алијесте,јермуСмитнеоста
вљаникаквудругумогућност;самСмитпак,збогвољеза
моћ,борбувидикаоборбунаживотисмрт.ИСмитиНео
морајустрадатиугигантомахијијеробојицапредстављају
аномалију,Смиткаовирус,Неокао суперменуматриксу.
Првисукоб,накрајуМатрикса,ниједовољанзауравноте
жење,јерјошувекнемамониКрвниканиОдабраног,39сло
бодазаљудетадајејошувекапстрактна,тејеирезултаттог
сукобасамоНеоваслободауматриксу,неактуализованау

39ТојесмисаоНеоветврдњесасамогкрајапрвогдела:„Нисамдошаода
вамкажемкакоћесеовозавршити.Дошаосамдавамкажемкакоће
почети”(I2.03.08).
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стварности;40вештачкеинтелигенцијетакође јошувекми
следамогубезпризнањаљуди.

ЗаштоСмитнеможедасхватиНеоводговорнапитањеза
штонастављадасебори:„Затоштосамтакоизабрао”?За
штоНеодопуштаСмитудагапретвориусебе?ДалисеНео
предаје?Илиможда тиме обесмишљаваСмитову вољу за
моћитимегапоражава?КојијесмисаоСмитовогувидада
јесврхаживотадасеоконча,текојиуслободи,истини,ми
руиљубавивидитекилузијеиконструкцијељудскогума?
Наовапитањанемамодговор, јербизатобилопотребно
многовишепростораи,бојимсе,добропознавањеисточ
њачкихтрадицијамишљења.

Билокакобило,сматрамдајеимпресивнотоштосу,барем
у оквирима ове интерпретације Вачауски својим филмом
допустилинесамооделотворавањеједнетакоспекулативне
идеје,каквајеХегеловаидејафилозофијеисторије,већида
сутодопустиличактрипут,икодНеаикодАгентаСмитаи
кодсплетаАрхитектаПророчица.41

Немогућностдаодговоримнапоследњапитањапотврђује
дајеинтерпретацијапонуђенауовомтекстуапстрактнаи
парцијална,данеманамерудапретендујенатодабудепра
ва,истинита,најбољаилисвеобухватна,јернежелидајед
ноовакво(уметничко)делозатварауПрокрустовупостељу
метафизичкогначинамишљења.Каоисваковеликомисао
ноиуметничкоостварење,иМатриксјебогатијинегошто
ћетоиједнаинтерпретацијакојапретендујенаистинитост
исвеобухватностикадмоћиизамислити.

40Зато,тумаченоухегеловскомкључу,уп.Милидраг,П.нав.дело,стр.
76–77.

41НијеслучајноштоХегелтако„ради”уМатриксу,уп:Wilber,K.(2004)
TheManyMeaningsofTheMatrix.
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TOWARDSABIOGRAPHYOFAGENTSMITH

Abstract

ThearticleanalyzestransformationsofthecharacterofAgentSmithin
TheMatrixtrilogyagainstthebackgroundofHegel’sideasinhisThe
PhilosophyofHistory.Thechainofeventsinthetrilogyisunderstood
asaprogressoftheconsciousnessoffreedomandmutualrecognition
ofhumansandartificialintelligence.AgentSmithisakeyfigureinthat
process because thanks to him a)Neo becomes theOne, b) humans
realizethattherighttoliveandtofreedomdonotimplydestructionof
theMatrixandthemachinesandc)artificialintelligencerealizesthatin
ordertoachievethebalanceofMatrixtheyhavetorecognizetohumans
therightofawakeningfromtheMatrixintoexistence.Besidesthat,the
articleanalyzestheroleoftheplexusArchitectOracleasacreatorof
theplanthatNeoandSmithcarryout,bringingthevirtualworldinto
balance;also,abasisisshownforpossibletheodicyoftheactionsof

thatplexus.

Keywords:Matrix,Neo,philosophyof history,Wachowskis,Hegel,
theodicy
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ЗНА ЊЕ И ДИ ЈЕ ГЕТ СКИ 
 СВЕТ ИГРА НОГ ФИЛ МА

Сажетак:Овај рад себавитиме како гледаоциразумеју играни
филм.Дабисмобољеразумеликакосеовајпроцесодвија,упореди
лисмознањеореалномсветуизнањекојегледалацстичепраће
њемфилмскефикције.ЗатонамјепослужиорадП.Ф.Стросона,
којипретпостављадаосновуљудскогзнањапредстављајумате
ријалниобјектииособе.Такође,употребилисмоиразвилипојам
ситуационогмодела,којигледаоцикористедаповежуразличите
објектеумрежеитакостворехијерархијукојајелакшазапро
цесуирање.Унемојкомедији,увизуелнимгеговима,могусенаћи
примерикадагледалацдоживљавапотпунупроменупросторно
временскемрежеуврлократкомпериоду.Објектимењајусвоје
значење,чакиоблик,приморавајућигледаоцанапотпунупроме
нупараметаракојекористидабиразумеодијегетскисвет.Овај
напорјетакођеимогућностзагледаоцадаспознанекеодвољ
нихиневољнихпроцесакојисеодвијајуовомприликом,штода
јеоваквимфилмскимформамазначајноместозбогрефлексивних
потенцијалакојесуустањударазвију.

Кључнеречи:свест,знање,фикција,ситуационимодел,Бастер
Китон

Кадаразматрамофеноменфикције,некаодпрвихиоснов
нихпитањатичусеприродеилипараметарапостојањади
јегетскогсвета.Питамосе:какавјетосвет?Иследствено,
какоможемодаопишемоњеговоднос сареалношћу, све
шћуисопством?Напочетку,требадаразмотримодалије
могућедатибарприближанодговорнаовопитање.Треба
дасеупитамодалиможемобитисигурнидатакораширен
исвудаприсутанфеноменможедаимадовољнокохерентне
заједничкецртедабибиопредметистраживања.Дабисмо
сеприближили овомпроблему, било бипрепоручљиво да
нађемовезуизмеђуфиктивногсветаиума,којајенајближа
неким другим основним функцијамаљудске свести. Иако
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постојенекефундаменталнеразлике,изабралисмодараз
мотримофикцијукаоспецифичанобликзнања.

На први поглед, за то постоји значајна препрека: како да
утврдимо истинитост тврдњи везаних за наше претпоста
вљенофиктивно„знање”?Започетак,низовизакључакако
јисетичудијегетскогсветанисунампредстављениуфор
митврдњи,алитонеморадабудепроблем.КаоштоЕјер
(Ayer)примећује,нашесхватањеда јенештотако,незах
теванеопходносвестансуд.1Ипак,акојеједноодосновних
елемената дефиниције знања, још одПлатона, да је исти
нито,доксењеговаистинитостможепотврдитинезависно
успостављенимпоступцима,којичестоукључујусарадњу
другихсведока,сигурнонаилазимонапроблемекадатре
бадаизаберемопоузданугрупуистих.Уместотога,морамо
дасеослонимонадискурсофикцији,иофиктивномсвету
који јесањомповезан.Ованемогућностда јасноутврди
мо значење је оношточинификцију интригантном,мада
нетребаданасдоведедозакључкаданикакавприближан
и консеквентан одговор није могућ. Један од разлогашто
насокупиразначењеделафикцијејетајштоонаимајумно
геособинезнања,јерпроизводевишеилимањекохерентан
сетзакључакакојисетичусветовафикције,икојисуразли
читихнивоасигурности.Комплексностовеслојевитемреже
чињеница јевероватнонајважнијасличностизмеђунашег
разумевањаиучешћаусветуфикцијеисветуживота.Остин
(Austin)примећује:„Тосу,мислим,проблемисигурностии
вероватноће,премакојимафилозофиимајутенденцију(ако
негрешим)даихзанемаре,икојисузначајнозаокупљале
научнике, док их проблем „реалности”, који суфилозофи
култивисали,незаокупља”.2Можемододатидасупробле
мисигурностиивероватноћесигурнозаокупљалигледаоце
филмова,уиизванбиоскопа,акојисуизгледакруцијални
заразумевањетогакакофилмфикцијефункционише,док,
кадасепојављује,проблем„реалности”иматенденцијуда
будеускоповезансапроблемимасигурностиивероватно
ће.Сдругестране,заразликуоднауке,циљфикцијеније
даелиминишенесигурност,докпојачавапрецизност јези
каштојевишемогуће.Или,нијењенједини,вероватнони
најважнијициљ.

Тежњенаукеификцијемогубитивеомаразличите,алине
можемо,аданеприметимода,штосетичезнања,обeкори
степодручјеизмеђузнањаиразличитихстепенаверовања

1 Ayer,A. J. (1956)The Problems of Knowledge, London: PenguinBooks,
p.12.

2 Austin,J.L.(1970)OtherMinds,in:PhilosophicalPapersOxford:Claren
donPress,p.94.
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као најпривлачније за њихово деловање. Граница између
оногауштасмоприличносигурни,штозаОстинапредста
вљакогнитивнистепензнања,ионогауштаверујемо,или
чемусмонаклоњени,јеједнаодлинијачијимразделницом
свестделиразличитеобјектекојипредстављајудијегетски
свет.Онаихнесамогрупира;онасепозиционираизмеђу
њихприпремајућисезапроцес„сређивања”преосталогде
ла дијегезе.Ово „позиционирање” не дешава се самопод
утицајем когнитивних аспирација гледаоца, већи емоција
и вредности, под утицајем онога што би се могло назва
ти перципираном егзистенцијалном важношћу објеката у
приказаном конфликту и нечега тако опскурног и тешког
задефинисањекаоштосуестетичкикритеријуми.Уовом
сложеномразвоју,основнизадатакможедаварира,алијеу
основиподутицајемнечегаштосеможеназватипотребом
заодређеномврстомзаокружења,проласкомкроздијегет
скисветкојиосигураваформузначењскеегзистенције,као
и принципом задовољства. Различити параметри се овде
могуобјаснитикаооруђакојапомажусвестидаиздвојии
оценипредметеусвету.Хабитуалнипараметриразвијајусе
умањеиливишепројективнуснагусвести,такопропушта
јућисвакиобјекткрозмрежуидентификујућихипроцењи
вачкихпроцедура.Онесудалекоодтогадабудуочигледне
загледаоца.Можеморећидапостоједвестварикојеутичу
нанивоњиховетранспарентности:а)разликаизмеђувред
ностиипараметаракојисуосноваовихпроцедураионих
којемањеиливишесамосвеснопрокламујугледаоци(ово
бисмомоглиобјаснитикаоразликуизмеђуактуелнеипро
јектованемотивације)иб)могућностигледалацадапрате
интеракцијуизмеђупроцедуралнихоруђа,светаиобјеката
којеонсадржи.

КаоштосуприметилиОстинидруги,постојеразличитина
чинина којеможемо знати ствари, као, на пример, знање
чињеницанасупротпредиспозицијидасепонашамонаод
ређениначин,иможемобитисигурнидазнањефикцијеса
држиразличитеврстезнањаствари.Онојеувекмешавина
различитих типова знања, толико колико знање чињеница
самосадржизнањекакоурадитинешто,којејеунекојфор
минеопходнодабисесхватилеодређенечињенице.Уисто
време,гледањефилмасуочаванассаслучајемсуспендова
неилинадругиначинканалисане тенденције каизвесној
врстипонашања.Свеовонечиниовознањеразличитоод
знањасвакодневногсвета,гдемизнамонешто,акоможемо
тодаурадимо,неакогауистинуурадимо.Ипак,фикцио
налнознање јемногонеактивније,бардокпредставатра
је,иакојеакцијапредузета,тојеупогледунекихдругих,
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анефикционалнихобјекатазнања.3Тако,можемоускода
повежемоово знањеса суспендованомилинанекидруги
начин трансформисаном вољом за понашањем, јер знање
фиктивногсветанеможебитиредукованосамонапознава
њеудаљенихобјеката.

Већдуговременаперцепцијаје,узматематичкуилогичку
истину,једанодосновнихизворазнања.Једнаодосновних
разликаизмеђуфилозофајеуодговорунапитањедалије
непогрешивост неопходан услов знања, у ком случају би
знањеповезано са чулима заслуживало само статус обич
ногверовања.Терминолошкадискусијаозначењу„знања”,
илиогранициизмеђуправогзнањаиверовањанијетолико
важназанаскаодебатаосигурностиивероватноћичулног
знања.КаоштоОстинпоказује,аконежелимодаусвојимо
значењетерминазнање,којесезначајноразликујеодсвако
дневнеупотребеовогтермина,морамоприхватитидаможе
могрешити,чакикадкажемоданешто„знамо”.

Ипак, иако признамо да можемо рећи да неко нешто зна,
докдозвољавамомогућностдасуукриву,некифилозофи
сматрају да је логичка неопходност знања толико јака, да
захтеваувођењедодатног,„јаког”смислазнања,којенедо
звољава могућност грешке. На пример, јак смисао знања
кодНорманаМалколма(NormanMalcolm)садржинесамо
математичке,већиемпиријскеистине.4Поштоонусредсре
ђујесвојеистраживањенаупотребу„знања”усвакодневној
комуникацији,његовоинсистирањенаспецифичнојтежини
некихемпиријскихистинаупућујенапосебноместоизве
снихемпиријскихтврдњи,ињиховихкогнитивнихеквива
лената,уфункционисањуиндивидуалнесвести.Уоснови,
онделиемпиријскетврдњенаонекојепредстављајузнање
у слабом и оне у јаком смислу. Као изненађујући пример
знањауслабомсмислу,оннаводињеговоуверењедаима
срце,докбињеговоуверењеопостојањубочицезамастило,
којуонвидииспредсебенасвомрадномстолу,билознање
ујакомсмислу.Оннеби,какотврди,ниподкојимуслови
маприхватиодоказдатабочицазамастилонепостоји,док
бинекакочакмогаодадозволимогућностдањеговотело
функционишебезсрца.

3 Овдеможемоданаправиморазликуизмеђуфикцијекојаприказујеодре
ђенутенденцијукапонашањудабијесузбила,илиспречиладаседеси
уреалностиионекојатребадаохрабригледаоцадасенасличанначин
понаша.Способностгледаоцадасе„одговарајуће”позиционирауовом
случајуможедарезултирауразнимврстаманеспоразумаинеодговара
јућеакције.

4 Malcolm,N.KnowledgeandBelief,in:KnowledgeandBelief,ed.Phillips
Griffiths,A.(1967)London:OxfordUniversityPress,pp.6982.
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Безобзиранатодалијењеговомишљењеоправданоили
не,Малколмовомишљењејезначајнозатоштоизражаваду
бокоуверењеујакувезуизмеђусвестиочулнимдоказимаи
непогрешивогзнања.Онподразумевапосебностбарнеких
чулних тврдњи, које, последично, осигуравају директност
знања. Ово становиште је далеко од неподељеног; Остин
га,например,негира,недозвољавајућичакнимогућност
самихчулнихтврдњи.5Уместотога,онсефокусиранапро
блемпрепознавања,којије,поњеговоммишљењу,гурнуту
странукадасеразматрадиректностоногаштобипредста
вљалочулнетврдње:„препознавање,баруовојврстислу
чаја,састојисеувиђењу,илиосећањунекимдругимчулом,
особинеилиособиназакојесмосигурнидасусличненечем
већпримећеном(иуглавномименованом)претога,унекој
ранијојприлициунашемискуству”.6

ДвафакторакојазаОстинакруцијалноутичунапрепозна
вањесуискуствоивештина(способност).Обаовафактора
имајусадашњеипрошлеаспекте:требалоједанаучимда
препознајемодређениобјекат(чињеницу)дабихпрепознао
овајовде.Уфилмуочигледнопостоједваразличитаизвора
мојихпрошлихискустава:филмистварност.Нијенеопход
нодасампретходновидеоодређениобјекатнафилму(или
нафотографији,илинаслици), дабих га садапрепознао:
честоједовољнодасамгавидеоуреалности.Истовремено,
моје прошлофилмско искуство такође има два различита
извора,филмкојисамгледаодоовогтренуткаипретходно
филмскоискуство.

Потребадасепрепознаобјект,дабисеуспоставио,наста
вио,илимодификоваопостојећиконцептудугојфилмској
формијеједанодосновнихактивностикојувршигледалац
играногфилма.Месторазличитихобјекатауљудскомми
шљењуијезичкојкомуникацијидугојебилопредметзани
мањамногихфилозофа знања.Например,П.Ф.Стросон
(P.F.Strawson)веруједаматеријалнателаиособе,којисеу
филозофскојтерминологијизовуparticulars(примарниен
титети),имајуцентралнупозицијумеђулогичкимсубјекти
макадаразмишљамоонашемсвету.7ЗаСтросона,изгледа
данемаисторијеуовомразвоју,иуњеговимсписимаонсе
трудидаопишекакостојествари,иликакосуувекбиле,или
барврлодуговремена,саљудскимзнањем.Стросонсматра

5 Austin,J.L.OtherMinds,in:PhilosophicalPapers(1970)Oxford:Claren
donPress,p.94.

6 Исто,p.94.

7 Strawson, P. F. (1965) Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics,
London:Methuen&CoLtd,p.11.
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материјалнателаиособезаизворепримарнихконцепатау
нашемразмишљању,докдругиелементинашегконцепту
алногсистематребадабудуперципираникаосекундарни.
Онпретпостављадаљудиделајууоквирујединственевре
менскопросторнеструктуре,којајепредусловнашегзнања
примарнихентитета.Утаквојструктуриидентификацијаи
реидентификацијаразличитихпримарнихентитетајеједна
одосновнихпроцедура.Овозначидасмомиспособнида
комуницирамозатоштоможемодаразговарамооистимили
сличнимобјектимауразличитимтренуцимавремена.Иако
Стросонописује какопримарни ентитетифункционишуу
нашојјезичкојкомуникацији,оночигледноостављаотворе
нумогућностдаупотребимоњеговаразмишљањанапољу
филма,јертврдидаморадаодедаљеодчистогописајезика
дабиобјасниокакосеодвија језичкакомуникација.Тако,
можеда се разумедањегова теорија знањаописује дели
мично предлингвистичко разумевање нашег света, приме
њивонадругеначинеекспресијеикомуникације.

Појамтранспарентностиуфилмуописујегледаочевопри
хватањедијегетскогсветакаоврстереалности;онукључује
суспензијунеповерења,иконсеквентноурањањегледаоцау
тајсвет.ПремаДејвидуБордвелу(DavidBordwell),нарација
водигледаоцакрозпроцесразумевањаиприхватањадога
ђаја на екрану.8Постоји читав низ наративних поступака,
које гледалацпознаје,којимнарацијахоливудскогиграног
филмауправљагледаочевомпажњомкастварањуидеједи
јегетскогсвета.ЏорџМ.Вилсон(GeorgeM.Wilson)претпо
стављадагледалацприхватаинформацијеоовомсветукао
„објективне”,итакојеовопитањеиовдетретирано.9Овај
гледалац,наводнозаразликуоднекихгледалацараногфил
ма,знададијегетскисветуистинунијеобјективан,алиипак
успоставља„транспарентну”релацијууодносунањега.Та
корећи,гледалацтокомпроцесагледањафилмаприхватада
дијегетски светимаодређенуврстуобјективности.Ако је
тотако,ондасепостављапитањезаштоидалиуопштеко
ристититермин„објективан”.Вилсоноводговор јесличан
ономекојисудалимногитеоретичарифилмапрењега,ато
једајеутисакстварностикојифилмиманагледаоцатолико
јак, толикоразнолики сличанутискукоји сама стварност
иманагледаоца,дазаслужуједасетакоиназове.

Уоснови,можеморећидапостоједвеосновнетврдњека
дајеупитањутранспарентностфилмскеслике,једнајача,

8 Bordwell,D.(1985)NarrationintheFictionFilm,Madison:TheUniversity
ofWisconsinPress.

9 Wilson,G.M(1988)NarrationinLight.StudiesinCinematicPointofView,
Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress.
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која држи да јефилмска слика отисак реалности, или од
говарајућааналогија,идругакојаинсистиранакорелацији
измеђуфилмскесликеиутискареалности.Базен(AndréBa
zin)јебиоодлучаниутицајанзаговорниконепрвеибило
јескорообавезујућезафранцускетеоретичарефилмадасе
бавеовимпроблемомдугопослењеговесмрти,безобзира
далисусеслагалисањим,илине.ЧакјеиКристијанМец
(ChristianMetz),једаноднајутицајнијихтеоретичаракојије
упуномсветлуувеосемиологијуупољефилмскетеорије,
даопочаст свомучитељуАндреБазену.10У својимраним
радовима јетврдиода„семиолозимогудапочнусвојрад
садругестранеаналогије”,докјепитаодалијемогућеда
намидејааналогијеомогућавадакажемо„даништавише
неможемодакажемоо(филмској)слициосимтогадаличи
наоригинал”.11

Базенјеу„Митутоталногфилма”писаоо„фотографском
реализму” и, према Вилсону, чак иако није у потпуности
могућедасеиспунеовициљеви,овифакториомогућава
јудагледаоцизаузмупозицијуповерењакаодапосматра
јудогађајекојисеодвијајуизсамогпростораприче.12Као
надоградња,поступцианалитичкемонтажефилмскеакције
супостепенобилиразвијани.Такође,пројектованасликана
платнусадржиогромномноштворазличитихвизуелнихин
формацијакоје јенаизглед„непрерађено”ирелативноне
текстуално.Коначно,невидљивосткласичнемонтажепоја
чаваутисакгледалацадапосматрајучврстиаутономансвет.

Изовогапроистичедасвестоперишесаусловљеномпре
диспозицијомдасматрадафиктивнисветнарацијепостоји
аутономноуодносунагледаоца.Успостављенпопринци
пима ситуационогмодела, овај свет укључује агенте, који
креирајудогађаје,алитакођеиниздругихобјеката,којисе
понекадназивајупозадином(setting);имавременскеипро
сторнепараметреиделујеуконтекстуспецифичномзасва
когпојединачноггледаоца.

Тако,илузијареалностијеједнаодосновнихпретпоставки
подкојимасвестзапочињеградњудијегетскогсвета.Слаби
јатврдњаоилузијиреалностинепрејудицирадапостојине
што„стварно”кадајеупитањуфилмскаслика,докописује

10Базенововеровањеуидентичноонтолошкопореклореалностиифилма,
којесеразликујеодепистемолошкихпретпоставкианалитичкихфило
зофа,нетребаданасзауставидаупоредимоњиховсличанодноспрема
објектимауфилму.

11Metz,C.(1972)Essaissurlasignificationaucinéma,vol.2,Paris:Klincksi
eck,pp.161162.

12Wilson,G.M.(1988)NarrationinLight.StudiesinCinematicPointofView,
Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress,p.56.
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релацију између реалности и филма као корелацијску. С
друге стране, ако употребимо појам ситуационог модела,
имплицирамо да „гледаоци разумеју наративе стварајући
ситуационемоделе,којипредстављајунаративнисвет,пре
неготекстсампосеби”.13Изовогаследидасуситуациони
моделиудаљениоддијегетске„стварности”иодтекстуал
ностикрозкојугледаоцидосежудопојединачнихситуаци
онихмодела.

Дабисмобољеобјаснилиштасеовдедешава,развилисмо
појамситуационогмоделакаоменталнерепрезентацијеси
туације описане у тексту. Категорије које сачињавају овај
моделсуагенти,акције,простор,време,догађаји,иузрочно
последичне везе.14Докразмишљамоуовомправцу,појам
ситуационогмоделајеодпрвостепеневажностизанас,јер
објашњава релацију између гледаоца и дијегетског света,
каоиповезаностдругихтеоретскихпојмовакојекористимо
даобјаснимопроцесгледањафилмаианализефилмскетек
стуалности.Овајпојамјеусвојенизкогнитивнихистражи
вањаупроцеседискурса,алијетакођеблископовезансана
чиномнакојиљудиинтерпретирајуреалност.Присвајајући
овајпојамизпсихолошкоградаЏонсонЛерда(JohnsonLa
ird),ВанДијка(vanDijk)иКинча(Kintsch),ВанОстендорп
(vanOostendorp)описујеситуационимоделкао„менталну
представуситуацијеописанетекстом”.15ЏонсонЛердјасно
кажедањеговдискурсивнимоделексплицитнообјашњава
структуруситуацијакакоихперципирамоизамишљамо,а
не структуруреченица.Сличносеможеподразумевати са
повећаномпоузданошћукадајеупитањуфилм:дискурсив
нимоделјепримењивнесамонавидљивуситуацију,већна
ситуацијукојајепреведенаизвизуелногпољаукогнитивну
симболичкуструктуру.Башкаоштопостојипотребадасеу
писаномилилингвистичкомдискурсуидеизалингвистич
керепрезентације,постојиипотребадасеодеизавизуелне
површинекадаговоримоонаративномфилму.

Овдећемопокушатидаприменимопојамситуационогмо
делананаративнеситуацијеидагадаљеразвијемодабиод
говориопотребамафилмскенарације.Ситуационимодели

13Morrow,D.SituationModelsandPointofViewinNarrativeUnderstanding,
in:NewPerspectivesonNarrativePerspective,eds.Peer,W.andChatman,
S.(2001)Albany:StateUniversityofNewYorkPress,pp.225241.

14Oostendorp, H. Holding onto Established Viewpoints during Processing
NewsReports,in:NewPerspectivesonNarrativePerspective,eds.Peer,W.
andChatman,S. (2001)Albany: StateUniversity ofNewYorkPress, pp.
173179.

15Исто,p. 173; JohnsonLaird,P. (1983)MentalModels,Cambridge (MA):
HarvardUniversityPress;Dijk,T.A.andKintsch,W.(1983)Strategiesof
DiscourseComprehension,NewYork:AcademicPress.
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којегледалацразвијаморајудатрајудуженегопојединачна
сцена,којугледалацинтегришеузњиховупомоћ,осимако
јесценапотпунадигресијаутексту.Врлочестоуфилмугле
далацкористиискључиве,некомпатибилнеситуационемо
делезаинтерпретацијуодређеногсегментатекста,штонас
води до закључка да је интерпретација наративног текста
потенцијалнокомплекснаменталнаактивност,којазахтева
многопрефињенијуакцијуодгледаоцанегоштоизгледака
дабисефилмскисегментпосматраоуизолацијиодосталих
делованаратива.Такођејејаснодабизавеликидеонара
тивнихтекстоваједанодсупротстављенихситуационихмо
деламогаобитиназванобјективним,барнакрајуконфлик
та.Акопретпоставимодадвасупротстављенаситуациона
моделамогубитикоришћенаодстранегледаоцазаинтер
претацијуодређеногсегментатекста,онданаконтогашто
јеразрешенконфликт,једанморадазаузмепозицијуобјек
тивности.Будућидајеједнаодосновнихфункцијаликова
уфикцијидаделајукаокогнитивниканализаразумевање
дијегетскихсветова,другиситуационимоделјечестопри
писансубјекту,углавномликуупричииутомслучајугамо
жемоназватисубјективним.Илионостајесубјективанзато
штојеуједномтренуткуприпадао,барделом,гледаоцу,ана
крајусепоказаонеадекватним.Овакогрешкапостајеједан
од основних принципа самоперцепције и самодефиниције
субјективностикаопостојећегентитета.Гледаоцинесамо
даразумевају свет кроз ситуационемоделе, онипројекту
јуситуационемоделенаразличителиковекаоусловразу
мевањаначинанакојитиликовиразумејуобјективнисвет
изванњих. Наравно, објективни ситуациони модели могу
једнакобитиповезанисасубјектима,алињиховаобјектив
ностосигуравањиховуспецифичнупозицију.Ухијерархи
јиситуационихмоделакојугледаоцизаступају,објективни
ситуационимоделимаепистемолошко,аконенеопходнои
драматскопрвенство.Некежанровскеконвенцијестављају
објективни ситуациони модел у јаку зависност од развоја
субјективног,кроздејствоагентакаоистражитеља.Напри
мер,ШерлокХолмс(SherlockHolmes)градииразвијањегов
ситуационимоделкаопутосветљавањаобјективногстања
ствари,којисенеможеразуметибезњеговогдејства.Али,
чакиуовомслучају,објективниситуационимоделкојиоб
јашњавасветфикције је свеобухватнијинегосубјективни,
јерукључујеспецифичниликХолмса,опетприближенгле
даоцу углавном кроз један други субјективни ситуациони
моделразвијенодстранедоктораВотсона(Watson).

Упричама оШерлокуХолмсу читалац ретко сумња да је
ситуационимоделкојијепредстављенкаодаприпадаХол
мсуистовременоиобјективан.Увекјејаснокаосузадаће
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Холмс бити у стању да изгради свеобухватни објективни
модел, без обзира на малу количину усмеравајућих дета
ља.Сдругестране,уфилмуноар,немогућностдетектива
датачновидииделујенаодговарајућиначинузаплетеном
светукојигаокружује,преплићесупротстављенеситуацио
немоделенавеомадругачијиначин.Овде,субјективнимо
делкојиприпадаглавномликугенералноостајесубјективан
крозцеонаратив,и,акосекрећепремаобјективном,углав
номкаснизадогађајима,такодаособакојазаступаовакав
проминентан ситуационимодел на крају остаје губитник,
понекадпричајућигоркупричусакрајанаратива,каоуБу
леварусумракаБилијаВајлдера(SunsetBoulevard,BillyWil
der,1950).Истовремено,ШерлокХолмсможеиматилажна
веровања,алионјеспособандаихнавремепромениитако
решимистерију.

Једнаодосновнихособинаобјективногситуационогмоде
лајењеговаекспланаторнакохерентност.Онајечестобила
описана као једна одбазичнихособинафилмскенарације
уопште,којаимаулогуууспостављањуглобалнепоуздано
сти.Например,Вилсонкаже:„постојиобећање(класичног
наратива)даћеописатиниздогађаја,акатаиситуацијакоје
ћеиматиинтернуепистемолошкукохерентност”.16Идаље:
„класичнанарација,филмскаидруга,нудисигурностдаће:
(а)главна,драматскибитна,питањаиматиодговоркојиће
текстучинитидоступними;(б)даћенаративниматеријал
који даје ове одговоре бити одговарајући, иако можда не
отворено,идентификован”.17

Будућидасуситуационимоделимеђуглавниморуђимако
је гледалацкористидабиразумеонаратив,експланаторна
кохерентност се као општа стимулација примењује на на
чиннакојијеситуационимоделприхваћен.Даље,изгледа
одговарајућедасекажедаепистемолошкакохерентностна
нивоуситуационогмоделаимаспецифичненачинефункци
онисања,којисуразличитиодначинанакојифункционише
уосталимделовиманаративногпроцеса.Будућидаразго
варамо о менталнимфеноменима, тешко је описати ситу
ационе моделе врло прецизно.Могуће је само трагати за
њиховимапроксимативнимособинама.Напочеткунараци
је,онисуфлуиднифлексибилнименталнисистемикојина
некиначинодговарајуситуацијикојуинтерпретирају.Они
такођеимајупосебанмодуспостојањаувременуисигур
носуистакнутијикадасуњиховипертинентниелементиу

16Wilson,G.M.(1988)NarrationinLight.StudiesinCinematicPointofView,
Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress,p.40.

17Исто,p.40.
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наративномфокусу,негокадасуостављенипострани,„не
активни”занековреме.Докгодпосматрамоједноставније
случајеве,штобимоглобитикадапратиморазвојситуацио
ногмоделакојиодговарадогађајуузаплету,можеизгледати
данемаништапосебнокодситуационогмодела,осимњего
вогјакогослонцананепосреднувизуелнунарацију.Овоби
укључивалопрепознавањеиразврставањеобјекатаиразви
јањеситуационогмоделаодстранегледаочевесвестикроз
мобилизацијуњеговиходговарајућихкогнитивнихспособ
ностии веровањакоја се тичу спољњег светаифункцио
нисањамедија.Али,чимпочнемодапосматрамофункци
онисањеситуационогмоделаудужемнаративу,цеопроцес
постајекомпликованији.Какосезаправоситуационимодел
односинавећинтернализованознањеодијегетскомсвету?
Какоовајодносутиченаначиннакојисеонодносипре
матекстуалномпољуутренуткучитања?Којесупоследице
растућихзахтевазапаралелнопроцесуирањекомплексних
алтернативнихситуационихмодела?

Ситуационимоделимогу, као контекст, да садрже гледао
чева претходна искуства, укључујући искуство претход
них текстова, који се тичуистихилисличнихнаративних
ситуација.Истовремено,моделможетакођедасеуправља
премаслучајевимаопштијегзнањаизсећањаотаквимси
туацијама.Функционисањеситуационихмоделаможебити
приписаносвимнаративнимфилмовима,алинесамоњима.
Например,научнииобразовнифилмовинудементалнемо
делесвојимгледаоцима,којиседиректнотичуреалностии
њенихпретпостављенихконтрадикција.

Дакле,ситуационимоделисуподскуп,иливаријацијамен
талнихмоделакојељудикористедаразумејусвет.Гледаоци
користесвојекогнитивнеспособности,подстакнутифилм
скомнарацијом,даинтерпретирајуодређенеситуацијеко
јесуимпонуђенетокомпроцесуирањаиграногфилма.Ова
активностсеодвијауконтекстукојиникаданеможебитиу
потпуностиобјашњен,јерсуиндивидуалневаријацијепре
вишебројнедабисесвеузелеуобзир,алимиипакможемо
даистражимоосновнеодликеактивностикојасеодвијаоко
ситуационихмодела.

Један од закључака у радуЏонсонЛерда потврђује да су
премисекојеводедосамоједногмоделазначајнолакшене
гоонекојенудеизборизмеђувишемодела.Овдесмопрвен
ственозаинтересованизафилмовекојинудедваиливише
ситуационихмоделаодкојихгледалацтребадаизабереонај
одговарајућиконтекстукојигаокружује.Овденемамодо
вољнопросторадабисмопредставилидовољанбројприме
ракојиподразумевајупоређењедваразличитаситуациона
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моделаикојиувлачегледаоцаупроцесредефинисањапо
стојећегситуационогмоделауједандругачији.Описаћемо
самоситуацијукојасетичевизуелнихгегова.НоелКарол
(NoëlCarroll) дефинише визуелни гег као „форму визуел
ногхумораукојој се задовољство генеришеигромалтер
нативнихинтерпретација које пројектује сликаили серија
слика”.18Нашаанализавизуелнихгеговапоказујетачноово:
гледаоци су „приморани” да примете противречне приме
реситуационихмоделаидаодлучекојесматрајуодговара
јућим у контексту у ком та одлука настаје.Цео процес је
олакшанчињеницомдагледаоцисамиимајутенденцијуда
активнотражеконтрапримередабиуспоставиливалидност
почетногменталногмоделакојисуконструисали.Какосу
ондаониизненађеникадасусуоченисаконтрадикторним
примеримакојеимнудивизуелнигег?Прво,онисудели
мично уљуљкани претходнимнаративом у ком се објекти
понашају према њиховим очекивањима, формираним на
основуњиховеспособностидаразумејукакосеобјектипо
нашајууреалности.Друго,филмсканарацијаактивнопро
мовишетранспарентносткрозтокакоседијегетичкиобјек
ти понашају изван рефлексивнихмомената сукоба између
две контрадикторне претпоставке, које су противпримери
највишегранга.

Оноштосечинипосебно занимљивим једавизуелни гег
садржидуплирање ситуационихмоделана „једну” скупи
нуобјеката.Једнаоднајважнијиходликакласичненараци
је је даонапроизводи експланаторнокохерентаннаратив,
аливизуелнигеговипредстављајузначајнупрепрекуглаткој
имплементацијижељенекохеренције.Наравно,већинави
зуелнихгеговаунемојкомедијисукратки,такодаексплана
торнакохерентностможебитибрзопоновоуспостављена.
Али, док трају, онимогу захтевати од гледаоца пуну кон
центрацију,докпролазикрозпроцеспоновногразмештања
дијегетскихобјеката,илиуспостављања(привремене)нове
хијерархијетихистихобјеката.Немакомедијајекористила
специфичнеформевизуелнихгеговаодсвојихранихдана.
На другомместу смо детаљно разматралињихов развој у
ранимфилмоваБастераКитона(BusterKeaton)којејеонна
правиокадасеприкључиоФетијуАрбаклу(FattyArbuckle),
којијебиоглавназвездауњиховомдуету(илибољерећи
трију).19НамногоначинаКитоновикраткиидугометражни
филмови,којисунасталикадсеосамосталио,успевајуда

18Carroll,N.NotesontheSightGag,in:Comedy/Cinema/Theory,ed.Horton,
A.(1991)BerkeleyandLosAngeles:UniversityofCaliforniaPress,p.26.

19Milić,S.(2012)TheRoleofObjectsandSituationModelsinFilmTranspa
rency,Arche17,NoviSad:Filozofskifakultet,Odsekzafilozofiju.



125

САША МИЛИЋ

сачувајунаративнуструктурукојамујеомогућиладаукљу
чивећибројвизуелнихгегова,којисумоглибити,уочима
великихстудија,којисупотпуноконтролисалињеговефил
мове,виђеникаопрепрека.

Каоштосмопоменули,визуелнигеговинудедванекомпа
тибилнаобјашњења, тако„користећи” гледаочевууцртану
склоност да тражи противпримере у дедуктивном закљу
чивању.Онизаправотерајугледаоцадаупотребисвоједе
дуктивне способности да би уклонио препреке у његовој
потрази за истинитим објашњењем ситуација које садрже
лажнепретпоставке.Тако,можемотврдитидаонизаправо
подстичу гледаоца на додатни напор док гледа наративни
филм.Препознавањеобјектапретпостављаактивностком
плекснијунегошто се заперцепцију у ужемсмислуречи
генерално сматра. Једна од основних особина које одмах
повезујугледаоцаиобјектјеодноскојисвестзаузимапре
маобјектима,идијегетскомсветукојиих„садржи”.Пошто
дајемологичкупримарнупозицијуматеријалнимобјектима
иличностимауразумевањусветаукомживимо,видећемо
какоизгледазависностодситуационихмоделаунекимод
Китоновихфилмованаправљенихтоком1920ихгодина.

Ураномнемомфилму,филмовиБрајтонскешколепоказу
јуживоинтересовање за процеспрепознавањаи чакпре
препознавања, од Бакиног увеличавајућег стакла (Grand
ma’sReadingGlass,Г.А.Смит, [G.A.Smith],1900)иКао
штојевиђенокрозтелескоп(AsSeenThroughaTelescope,Г.
А.Смит,1900)доНесрећногслучајаМериЏејн(MaryJane’s
Mishap,Г.А.Смит,1903).Касније,визуелнигеговиунемој
комедијисеразвијајууформууформи,посвећенимашто
витојигриизмеђуконцепатаињиховематеријалнеоснове.
Упринципу,ЧаплиновиКитоноврад се сматрањиховим
најбогатијимизвором.Каоштојеслучајсамногимдругим
елементиманемекомедије,улогуЧаплинанетребапотце
нитикадатражимоодлучујућеутицајеуразвојувизуелних
гегова, алипостојемногидругипримери, којиупућујуна
дубокоурезанунаклоносткраткихнемихкомедијакаовом
обликухумора.

У својим каснијим филмовима Китон се често играо са
просторномдубиномсавеликимкреативнимжаром,мада
понекадсасумњивимконотацијама.УБледоликом(ThePa
leface,БастерКитониЕдиКлајн [EddieCline], 1921)коњ
икоњаникседелеудвоје.Бастерзајашекоња,који једе
лимичносакривенжбуњем.Мизансцентребаданеизбежно
спојидваодвојенаобјекта,људскотелоикоњаиодведегле
даоца према знаном одредишту, зајаханом, заустављеном,
или коњу у покрету. Гледаочев ситуациони модел је јако
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условљенвестернима,којисубилипопуларниутовреме.
Завршетактаквогкадраможебитидвострук,зајаханикоњ
можедаостанестационаран,илијахачикоњмогудаодјашу
изкадра.Али,симултаноприсуствообарешењајелогички
немогуће,каоштојенемогућезајахачадабудеодвојенод
коња,када јегледалацвећвидеодага језајахао.КадаБа
стерседненалеђакоња,животињапочнедасекреће,али
докнапуштакадарпостајеочигледнодапостојезаправодва
коњаи да јеБастер уствари скочиона другуживотињу, а
ненаонунакојисугледаоцимислили,иупогрешномсме
рутакође,гледајућиуправцукоњскогрепа.Туједвострука
грешка,алинеидентична.ИгледалациБастерсузаменили
једногкоњадругим,алињиховетачкегледиштасуморале
битиразличитезбогочигледноразличитихусловаперцеп
ције. Наизглед једноставан трик, али разлагање јединства
коњаниккоњудвапоказуједокојемереједијегетскисвет
условљенобјектимакојесадржи.Уовомслучајуфункцио
налноивизуелнојединствообјектаусредњемкадрусрав
њујупростор,докдублирањекоњакојеследидоносичуде
санефектдуплирањаконцепта,којијебиочврстоповезан
својим просторним и временским координатама у оквиру
дијегетскогпростора.20Истовремено,откривасекакојетан
калинијакојараздвајатачкугледишталикаигледаоцаида
границесопствамогупостативрлоеластичнеипорознето
комгледањаиграногфилма.

УНашој гостољубивости (Our Hospitality, Бастер Китон
иЏонБлајстон [JohnBlystone], 1923) оригинална постав
каизБледоликог,којајекомбиновалакоњаиистраживање
дубинепростора,употпуњенајепреодевањем:Бастеруоде
ћижене,снимљенотпозади,преображавасеукоњакадатај
створоткријесвојеправедимензије.Овајгегупоређуједва
визуелна гега, једандобропознатодуплирањеизмеђуму
шкарцаижене,докдругиповезујеконцептеженеикоња.
Објектдизајниранзаовуприликујечудна,инверзнавари
јанта кентаура, саљудским теломиживотињском главом.
Конотацијскамрежа је овдеочигледно гушћанегораније,
алијошувекизгледадајеКитоновглавнипоривбиодапре
зачудигледаоцасвојомспособношћудаманипулишедено
тативнозначењскопоље,негодаразвијегегкојибислужио
некимапстрактнијимконотационимсврхама.

20Сличанефекатјечестокоришћенуфилмузаразличитедуховеинат
природнеобјектекојинастајуизвећуспостављеногобјекта,углавном
људскогтела.Ипак,туодсуствопотпуногпросторногпрераспоредаге
неришедругачијиодговор.Овонаглашавамеруукојојјеинтерпретаци
јасвакогпосебногкадрарезултатњеговогуклапањауинтерпретативно
пољегледаочевесвести,уврломалимсегментима,барусвојојосновној
просторнојоријентацији.
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Важност гледаочеве оријентације у простору је једна од
главних тачкиинтереса визуелних гегова уфилму.Она је
конститутивниелементдијегетскогсветакојигледалацкре
ира, иако не мора бити, и генерално у филмској фикцији
онаније,фокуснаративногинтереса.Каонеопходануслов,
оназахтеваодгледаоцабрзоиодговарајућепроцесуирање,
могућуинтеграцијууопштупросторнудијегетичкушему
иуспостављањеосновнихпредусловазапроцесуирањена
ративнејединицеуњеномтоку.Каотаква,онајеусловsine
quanonдијегетскогсветаизначајандеогледаочевихнапора
јепосвећенуспостављањуиодржавањупросторнихусло
ва.Можеморећидадокоријентацијаупросторуиграва
жнуулогуупрепознавању,онајетакођеуглавномневољна
активност.Упринципуактивностикојесетичудијегетског
светасумешавинавољнихиневољнихактивности,којеје
тешкораздвојити.Онеседопуњујуи,акојењиховопшти
циљодржањеодносаизмеђугледаоцаидијегетскогсвета,
тачнозаштоикакоонеоперишујетежеобјаснити.Чак,иа
косвест„држистрану”вољнимактивностимаиочекујене
кеневољнереакције,кадасенеочекиваненевољнереакције
десе,поготовоонекојепредстављајубазузамноштвоком
плекснијихегзистенцијалнихактивностисвести,дешавасе
дестабилизујућиизазов.Дакле,неуспехпрепознавањауКи
тоновимгеговимајакоподриванаратив,штосеможедесити
чакикадасегегналазинасамомпочеткуфилма.

Коликојеволеодасеиграпростором,Китонјетакођерадо
ствараогеговекојисуупотребљаваливременскерелације.
Трајање објеката у времену и наративни кодови, који ово
регулишу су центарњеговог интереса уЧамцу (TheBoat,
БастерКитониЕдиКлајн,1921),доксеуСедамприлика
(SevenChances,БастерКитон,1925)видиодличанпример
његове домишљатости у овом домену. На почеткуСедам
прилика,Бастер,добростојећинежења,напуштакућудаби
запросиосвојувољену.Улазиуаутомобил;путпочиње,док
јесценаочигледнонасвомкрају.Претапањепочињепрене
гоштосеаутомобилпомерио,означавајућизагледаоцада
ћеочигледнобититранспортованкрозвремеипросторна
местоидућесцене.Алиневероватноседогађа;ауто„остаје”
гдејеибио,доксесетингмењаулокацијуследећеакције.
Очигледно,упитањујетрик,алиипакизгледакаодасени
једесилоништавишеодсамогпретапања.Овогпута,уме
стодубинепростораимизансцена,монтажа, као једнаод
основних регулаторних техника заманипулацију наратив
ногпростораивремена,заузимацентарсцене.

Рез,токомилиизмеђусцена,нијерезуегзистенцијидије
гетскогобјекта.Објектјеилисамопривременоостављенпо
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страни,илисепостојањеодговарајућегконцептанаставља
безпрекида,честосапојачаниминтензитетом.Грифит(D.
W.Griffith)јемеђупрвимаоткриоово,требасамопогледати
почетакпљачкеуДевојциињеномповерењу(GirlandHer
Trust,Д.В.Грифит,1912)дабисетовидело.Ејзенштејни
другиаутори1920ихсуразвилиовајпотенцијалдомакси
мумаунемомфилму.РежућисасредњегпланаГрејс(Еле
норБордман,EleanorBoardman)нањенкрупниплантоком
пљачкенеперципирасекаопрекид,већкаоинтензифика
цијаемотивнеснагеконцепта.Формаовогинтензитета,ако
семожетакорећи,наизвестанначинодговаранаративној
улозиобјектаирегулисанајенаративнимкодовима.

УСедамприлика,каоубилокомдругомфилму,претапање
требаочигледнодаснизиинтензитетсакојимобјектпосто
јиуконцептуалномпољу;генерално,тојепривремениод
морпренегоштосеакцијанастави,честосаистимобјектом
каоцентромнаративногтока.Онотакођеозначавапроток
времена,такодабисмомоглидакажемодапротоквремена
одговара релаксацији тачке гледишта, потпомогнутој чул
нимутисцима.УКитоновом гегунештодруго се дешава,
аутомобилнепролазикрозоваквупутању,остајеприсутан
саистоветниминтензитетом,задржавајућиистекоординате
укадру.Чакиједноставанрез,којибипокушаодапонесе
теретвременакојејепрошло,представљаобипотешкоћеза
гледаоцау1920им.Али,барбизадржаоиступроцедуруза
свеобјектемизансцена.Насупроттоме,Седамприликараз
двајаобјектеуразличитекатегорије,одкојихнекипролазе
кроз„регуларни”процесодговарајућипретапању,докауто
мобилсаКитономзаволаномзадржаванепромењенопри
суство.Резултатјепроменабезпромене.Преднамајевизу
елнигег,укомсеаутомобилпомерио,аиније,јерњегово
присуствокрозпретапањенијеизбледело;иукомјеврeме
наодговарајућиначинпрошло,аиније.Овомождаизгледа
банално,алитребаприметитидаконцeптобјектаочиглед
ноодржавасталнувезу,информациониканалпроменљивог
интензитетаиособина,сапросторнимитемпоралнимпара
метримакадраипроменаизмеђукадрова.Способностауто
радаискористиовепотенцијалезаједносаспособностима
гледаоцадапротумачимогућепорукезаједночинеизражај
нуосновумедија.Питањекакогледаоциразумејупорукује
круцијално.Напрвомместу,каколоцирајупорукууфилму?
Овајпроцесникаднепочињеоднуле,тојесигурно,ато
комгледањанесамодасесталноослањанауспостављено
концептуалнопоље,већјестрогоњимеиусловљено,иако
умногоиндивидуалнихиликолективнихваријација.Ауто
мобилуКитоновомгегукршинекеосновнелогичкезако
не,илинаративнекодовеуспостављенезафункционисање
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филмскекомуникације.Овикодови,чакикадасуповезани
саобјектомзакојигледалацсам,илипреколикакаопосред
ника,имамалоегзистенцијалногинтересаикада,каоовде,
ониделујуутренуткусмањењанаративнетензије,јошувек
играјукруцијалнуулогуузаштитииодржањугледаочевог
идентитета.Чудназаводљивостовоггегапотичеизчињени
цедапостављаупоредообичнесвакодневнедогађаје,нај
обичнијумогућуелипсуибенигнуприродугегасанеаде
кватношћукојупроизводи.21

Али,кадасмоближепогледалинекеодКитоновихгегова,
упитајмосе:далиизаштопубликаразумевизуелнегегове
каогрешке?Јасноје,гледаоциимајуправо,кадасусуоче
нисапроцесомпогрешногпрепознавања,даосећајудаих
јенекопреварио,онајкојенаправиофилм,нарација,филм
сам.Оваврстареакцијеможедапомогнесуочавањусаиз
ненадном,усвакомслучајустресном,неочекиваномдеста
билизацијомњиховетачкегледишта.Исходможебитидво
струк,онможедаподријетранспарентнумоћдијегезеако
гледаоциодреагујуса„тојесвеионакофикција”,илиможе
дапојачаодносгледалацапремадијегетскомсвету,примо
равајући их да промисле премисе на основу којих су на
правилипретпоставкеоњему.Тако,транспарентностможе
битиослабљенаилипојачана,зависноодстановиштакоје
гледаоцизаузму.Аргументизабилокојиодовадвапутасу
доступни:рефлексивностгегауказујенањеговуартифици
јелност,докпоновноуспостављањетранспарентностиути
шавасумње.Удругомслучају,чакиакозаузмустановиште
дајегегтрик,гледаоциганећеприхватитисанегодовањем.
Али,којабимоглабитикористодтога?Иакоодговорније
очигледан, „кривац” за неадекватне закључке је, колико и
онајкојенаправиофилм,исамгледалац,затоштојеизву
каопогрешанзакључакостањустварииздоступнихчул
нихутисака.Можда је гледаочевареакцијабилауглавном
невољна, али, док их то не чини мање одговорним, то је
лекцијавреднапажње.Начиннакојићегледаоциреаговати
навизуелнигегнеможеселакопредвидети,ањиховоднос
преманепредвиђенојпроменитачкегледиштачиниконсти
тутивнидеоуобичајенетачкегледишта.

РазматрајућиразликуизмеђусигурностиизнањаОстинка
жеда„јасамсигуран”(Iamsure)и„јасамуверен”(Iam
certain)функционишукао„описисубјективнихменталних

21ТехниканеопходнадабисеизвеоовајгегуСедамприликаразвијенаје
раније,уШерлоку јуниору (Sherlock,Jr.БастерКитон,1924).Китони
његовкамермансутачномаркиралипозицијуглавнихобјекатауодносу
накамеруузпомоћгеометарскеопремеиондакористилитамерењаза
постављањедругогсетаобјеката.
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иликогнитивнихстањаилиодноса,илинезнамшта”док
„јазнам(Iknow)нијето,илибарнесамото”.Касније,као
главнуекспланаторнуснагууразматрањукако„знам”функ
ционишеуговору,Остинкористипоређењеизмеђу„обећа
вам”и„знам”,којепоњемуиграјуфункцијекоје семогу
упоредити у друштвеној комуникацији. Поменута разми
шљања развила су се око питања непогрешивости знања.
Ако тврдимдамогу знати сада, а касније се ипак докаже
дасампогрешио,ондаможемоговоритиотомедаможемо
разумљивокориститиреч„знам”усвакодневномговору.С
другестране,аконемогупогрешитиакознам,ондаимавр
ломалотогазаштамогутврдитидатознам.Остинзаговара
овопрво,штозахтеваодњегадауверљивообјасниспеци
фичностзнања.Онјеналазиуњеговојдруштвенојупотре
би,уњеговојпреносивостииауторитетукојипроизводикао
обећање.

Сдругестране,онуглавномнегирадапостојиспецифични
когнитивнисадржајизраза„јазнам”којибигаучиниодру
гачијимод„јасамапсолутносигуран”,иако,каоштосмо
видели, нежели да разматра когнитивни статус „ја знам”
даљеодврлоопште,већпоменутепримедбе.Акосецела
специфичност знања садржи у овој посебној друштвеној
употреби,какобисмомоглидаобјаснимоизразекаоштосу
„мизнамо”или„мисвизнамо”,којеизгледакаодаимајуне
кедругефункцијеизван,удаљенеодобећања?И,ако„знам”
треба да пренесе ауторитет за разне тврдње, да ли бисмо
уопштемоглидаговоримоо„знању”,анесамоо„знати”?

Када бисмо хтели да стриктно применимо Остинов опис
знањаурелацијипремаигранимфилмовима,нашлибисмо
дајерелевантануодносунадијегетскисветфилмскенара
ције.Иако ту нема тврдњиизговорених од стране гледао
ца,онесуњемуизговорене.22Али,овобизначиловраћање
ауторитетаиизвора знања,којесетичедијегетскогсвета,
назаднанарацију,и,акобисможелелидапоставимосве
сниентитеткаонеопходнипредусловтаквогзнања,нана
ратора.Ипак,акоостанемокодгледаоцаиопишемоњегов
односпремадијегетскомсветукаознање,моглибисмода
закључимодаоваврстапосвећеностииучествовања,коју
гледалацосећауовомслучајуизмеђуњегаи„одговарају
ћег” објекта знања, може бити упоређена са оном која се
тичесветаукомонживи.Овонасвраћанаспецифичност

22Изјавекојеизговарајуликовиинараторичинесамодеозакључакакоје
изводигледалац.Изговоренереченицемоглебисесматратизатврдње,
којепреносеауторитетзнања,докњиховаповезаностсадругимформа
ма„изјава”,којетакођедајуинформацијеодијегетскомсвету,показује
данемафункционалнеразликемеђуњима.
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знања,којасеконсеквентнонеможенаћисамоудруштве
нојупотребиовогатермина,докипакјошувекможемода
нађемоњеговусличностсаобећањем.Моглибисмодауње
мувидимопосвећеностдасереагујеуспецифичнимокол
ностима,илинивосигурностикојибибиодовољангледао
цудасеобавеже(да„обећање”),акобисетаквеоколности
појавиле.Уфикцији се то никад не дешава, наравно, али
тонијепрепрека.Каоштосеможепретпоставити,гледаоци
имајуразличитесклоностидареагујуусличнимоколности
ма,ализанасједовољнодаонисматрајуусловестворене
припостојањудијегетскогсветакаоситуацијукојаомогу
ћавањихово одговарајуће понашање, које би се материја
лизовалокадбидијегетичкисветбиостваран.Овајаспект
знањапројектованпремаиод свестиможе сепосматрати
каоодговарајућипремањенојрелацијинаспољнисвет,који
укључујеснагуобећања.Когнитивнаманифестацијасвета
такостојиизмеђуљудскејединке(илигледаоца)идруштва
икруцијалноутиченањиховуинтеракцију,сведоктаједин
казадржаваминималнумогућностпредвиђањаиконтроле
наддогађајима.

Наравно,свестдапосматрајуфикцијубитномењареакци
југледалацаупоређењусаонимштабиурадиликадбисе
срелисатаквомситуацијомуреалности.Збогтогасуобјек
тидијегетскогсветаусуштиниестетичкиобјекти.Њихова
атрактивност, ипак, не потиче углавном од тога што иза
зивајуреакцијудругачијунегоустварности,већзбогтога
штосуслични,илиупоредивисањом,иакоможедасевиди
какореакцијаслична„бекствуодреалности”можебитиба
зирана на сличним премисама.Поред тога, неке од могу
ћихреакцијасувишеодговарајућенегонекедруге,задру
штвеноусловљенеоколностифилмскеперцепције,којесе
мењајусвременом.Дапоновимо,гледаоциимајусклоност
дареагујунаразличитеначинеуодносунасличнеобјектеу
стварности,алисеонитакођеразликујууњиховомпристу
пуодговарајућимфеноменима(акосмоустањудаихизо
лујемоиидентификујемо)кадсусуочениса„истим”кроз
медијумфилма.Спремност заинтерпретацијуиделовање
уреалностиизгледаимајуврлоблизак,комплексаноднос
сатачкомгледиштагледаоцауфилму.Конфузијагледаоца
уразликовањуизмеђуфилмаиреалностијепрактичноис
кључена, али конфузна реакција према приказаним или
објектима са којима се срећуизгледа неизбежна.Овим се
овде нећемо даље бавити, циљ нам је био да укажемо на
условеукојимасугледаоциприморанидазаузмутачкугле
диштадабисачувалисвојинтегритет.
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Обећање(ре)акцијејетакођеобећањенаконзистентносту
понашању, које захтева издржљивост и јако придржавање
правилауусловимафилмскоггледања,када,упоређењуса
ситуацијомуреалности,постојипотпуннедостатакпосле
дица.Овоможебитии јесте коришћеноод стране свести
уњенукорист.Алиовоне требавидетикаопроблем, све
доксугледаоциспособнидаузмууобзирпоследицепози
цијекојузаузимајууодносунадогађајекојепроживљава
ју.Једнаоднајважнијихпоследицајеутицајнахабитуалну
(уобичајену)тачкугледишта.Последицеприхватањаспеци
фичне,текућетачкегледиштанемогуникадаупотпуности
битипредвиђенеимеђусобнопреплитањеизмеђуфилмске
(дијегетске)тачкегледиштаихипотетичнетачкегледишта,
текућеилихабитуалне,то јестсклоностидасе(ре)агујеу
стварности,дајуврхунскуморалнувредностуметности,и
филмупосебно.Невољниаспектиовогпроцесачинеком
плетну контролу над тачком гледишта илузорном, без об
зираколикоможебити(не)пожељна.Ипак,променеупро
сторној оријентацији, које постану неопходне у гегу који
смоописали,протресајуосновенакојимагледаоцибазирају
свој идентитет, док захтевају јаснуи неодложну реакцију.
Тојекаодајетепихизвученисподњиховихногуидијегет
скисветпрестаједабудедомњиховесвести.Успостављени
концептиубрзанонестајуиноватеоријатребадабудеиз
грађенадабисезадовољилиизненада„напуштени”чулни
подаци.Последицаовога је да ако знам,могупогрешити,
што није увек лако искуство: нова денотативна мрежа, и
конотативнислојевикојиследетребаданикнунаруинама
светакојијенестао.
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Abstract

Inthispaperwedealwiththeproblemofhowviewersinterpretfeature
films. In elaborating the nature of human knowledge of the outside
world,we used the P. F. Strawson’s ideas about the primary logical
positionofmaterial bodies andpersons.Our startingposition is that
in understanding film fiction, viewers build a diegeticworld,whose
perception carries strong correlation with how the humans perceive
reality. This gave us an opportunity to understand the relationship
betweensituationmodelsthatareusedtocategorizethemultiplicityof
objectsonthefilmscreen,orthebasicparticularsasStrawsonnamed
them.Ourgoalhere is toaccountforsuddenshifts infilmnarration,
whichoftenforceviewerstoradicallyreorganizetheirspatialtemporal
grid,andtheobjectsitcomprises.Wewanttoexplainhowthechange
ofpositionandfunctionofoneobject,oraseriesofspatiallyorcausally
connected objects are sufficient to cause a momentary wholesome
change of the situation model, and consequently the perspective
throughwhich spectatorsorganize the conceptualfield related to the
filmnarration theyare facing.Recognizingsightgagsasparticularly
complexnarrativefigure,thepaperdescribesthedoublingofsituation
models by viewers interpreting specific sight gags.A result of this
doubling is the incongruity registeredby theviewer,who thusgains
an analytical insight into the structure and functioning of individual
situationmodels.Toachievethisweanalyzedseveralsegmentsoffilms

madebyBusterKeatoninthe1920s.

Keywords:consciousness,knowledge,fiction,situationmodel,Buster
Keaton
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Када се данас чита, теорија филма Душана Стојановића,
у осцилирању између структурализма и феноменологије,
чини се најубедљивијом док опрезно покушава да изведе
неки општи закључак полазећи од конкретних филмских
феномена,анајслабијомкада,ужељидауобличи„Велику
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Теорију”1, без уверљивих аргуменатапреузима структура
листичкеисемиолошкеформуле,утовремеактуелне,по
кушавајућидаихприлагодисопственимтезама.Таквате
оријска комбинација је, током1970ихнарочито, покрета
лабројнаполитичкапитања;међутим,данассечинидасу
развојтеоријефилмаиисторијаполемикаунутарњеипак
дализаправооцениДадлиЕндруа (DadleyAndrew),датој
половиномседамдесетих:

„Билодасемиотикаостанеоруђегруперадикалнихкрити
чара културе било да падне у руке критичара свих убеђе
ња,њенинајогорченијинепријатељиувекћепотицатинеод
онихкоји јојсесупротстављајунаполитичкомпољу,него
одонихкојисматрајудајесувишеапстрактна,сувишеуда
љенаодживеструктурефилмовакојеобрађује.”2

ТеоријаДушанаСтојановићапрошлајекрозпроцесудаља
вања од „живе структурефилмова” зарад проширивања у
апстрактну грађевину,што је нањеним зидовима остави
лонекевиднепукотине.Поредидеједасеуметничканад
градњауфилмунужновезујезаилузионистичку„природу
филмског призора”, две су концепције нарочито значајне:
(1) кодираност филмског система по угледу на двоструку
артикулацијујезика,и(2)објашњењеначинанакојигледа
лацдоживљава„највишиспрат”значења(чакбисмомогли
рећии„денотацијукадра”).Некапитањаувезиспробле
мимаовихконцепцијапостављена суупреписциДушана
СтојановићаиХрвојаТурковића,објављеној1976.годинеу
часописуФилмскесвеске.Уовомрадуимамонамерудату
препискупредставимоиоживимонекетеоријскепоставке
којесууњојразматране.

Контекст

Наконштоје,током1950их,углавномписаофилмскукри
тикуиобављаоправнепословеуразнимфилмскиминсти
туцијама,ДушанСтојановићпочеоједасеозбиљно,систе
матскибавитеоријомфилматоком1960их,пишућиоте
мамапопут„филмаистине”,онтологијефилмскогпризора,
антифилма, преводећи есеје и књиге важних теоретичара,

1 Заширеобјашњењетермина„ВеликаТеорија”,каоназивазаскупводе
ћихинтерпретативнихмоделауфилмологијидругеполовине20.века,
ослоњенихуглавномнаалтисеровскимарксизам,лакановскупсихоана
лизуисосировскулингвистику,види:Bordwell,D.ContemporaryFilm
StudiesandtheVicissitudesofGrandTheory,in:PostTheory.Reconstruc
tingFilmStudies,eds.Bordwell,D.andCarroll,N.(1996),Madison:Uni
versityofWisconsinPress,p.336.

2 Ендру,Д. (1980)Главнефилмскетеорије,превод:Каћура,Б.Београд:
Институтзафилм,стр.163
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попутРудолфаАрнхајма (Arnheim)иСергејаЕјзенштeјна
(Эйзенштейн), да би та активност добила институционал
ну подршку 1963. године, оснивањем Катедре за теорију
иисторијунабеоградскојАкадемијизапозориште,филм,
радиои телевизију, где јеДушанСтојановићпредаваоте
оријуфилма,иоснивањемчасописаФилмскесвеске1968.
године (у издањуИнститута зафилм), који јеСтојановић
уређивао.3Оваплоднакултурнаактивностуклапасеуслику
културешездесетихгодина20.векаусоцијалистичкогЈуго
славији,јерсуоне,какопишеисторичаркаРадинаВучетић,
преузимајући оцену Павла Левија, „донеле праву бујицу
креативности”:

„Токомовогпериода,Југославијаједоживеланајвишиниво
филмскепроизводњеиувоза,ДушанВукотићје1962.годи
недобиоОскаразаанимиранифилмСурогат,анајвећиус
песипостигнутисусигранимфилмом.Овораздобљеобе
лежили су креативност и експериментисање заговорника
‘новогфилма’.(...)Појавиосевеликибројфилмовамладих
ауторакојисупробијалидотадареткооспораванеоквире
државносоцијалистичкихвредности,налазећинадахнућеу
модернимсветскимкинематографијама,пресвегауитали
јанскомнеореализму,францускомновомталасуипољској
‘црнојсерији’.”4

Употребивши, у закључку о процесима американизације
популарнекултуреуовомпериоду,фигуруЈануса,Радина
ВучетићизносидвесликетадашњеЈугославије,којеегзи
стирајунапоредо–ружичасту,американизовану,нетипичну
слику„заземљускомунистичкимсистемом”,иконфликт
ну,црнусликуунутарпартијскихтензија,економскогналич
ја,сукобасацензуром...Утојдвојакости,узсвуопрезност
историчарке,ипаксеможеформиратислика1960ихкаопе
риодадемократичности,укојемсеуметностразвијалауну
тарконфликтнихдруштвенихпроцеса,алиукојојнесамо
штојепостојаопросторзадијалог,„чакиугласилуПарти
је“5,већјевисокимодернизамууметностиживеоускладу
саструктурамавласти,којесуганереткоиздушнопотпома
гале,штофинансијски,штооснивањеминституцијапопут

3 Видибелешкуоауторуу:Стојановић,Д.(2011)Магијафилма(Чланци,
критике,огледи),YUfilmdanas100/101,Београд:3Д+,Ниш:НКЦиби
блиографијуу:Стојановић,Д.(1984)Филмкаопревазилажењејезика,
Београд:Заводзауџбеникеинаставнасредства,Институтзафилм,Уни
верзитетуметности.

4 Вучетић,Р.(2011)Кокаколасоцијализам,Београд:Службенигласник,
стр.146147;Леви,П.(2009)РаспадЈугославијенафилму,Београд:XX
век

5 Вучетић,Р.нав.дело,стр.158.
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Музеја савремене уметности.Тако, башу вези са сликар
ством(штоувеликојмериважиизафилм),РадинаВучетић
закључује:„Токомшездесетихгодинауметноствисокогмо
дернизмаиапстрактносликарствоупотпуности[су]поста
лидеокултурнеиполитичкематрицејугословенскогтипа
социјализма”.6

ТеоријскокритичкаделатностДушанаСтојановићауовом
периоду такође јепроизводпоменутог контекста–на јед
ној страни као одбрана „високог” или „касног” филмског
модернизма у Југославији и свету, а на другој као рад на
легитимацији теорије филма у институционалном смислу,
утемељењемфакултетске наставе историје и теоријефил
ма (и, дакако,историјетеорије).У том смислу,могло би
серећидасуинекекључнеСтојановићевезамислипроиз
ашлеуправоизоведвестранепроцесакојизапочињетоком
1960их,дакле,изтежњеканаучностифилмологије,каои
изапологијештојугословенскогновогфилма,штокасних
модерниста попут Антонионија (Michelangelo Antonioni),
Фелинија(FedericoFellini),Бергмана(IngmarBergman),Го
дара(JeanLucGodard),иналажењаразлогазањиховевисо
кеуметничкедомете.7

ИзмеђутадваконтекстуалнаодређењанастајуглавнеСто
јановићевеидеје:одтврдњедајекреирањефилмскогпризо
ракојије„корелатафилмскестварности”суштинскаодлика
филма каомедијума, која лежи у основињеговог „илузи
онизма”8, те дафилмпутем специфичне структуреиде ка
„превазилажењу језика”, преко идеје о филму као „лого
морфномсимболу”саодликамаслободеиотворености(ка
кокодствараоца,такоикодгледаоца,штосеможепрати
ти у надградњи „денотације”, у формирању конотативног
„спрата”),сведоидејеоразвојутеоријефилмаодкласичне
домодернетеорије,тедоконачногопредељењазанарочиту
верзијусемиологијефилма,укојојсеглавнирадсастојиод
анализеначинанакојииконичкифилмски„знак”долазиу
додирсагледаочевомсвешћу,чимесепледиразапокушај
спајањаструктурализмаифеноменологије.

Основнеидеје

ИсамСтојановићнасличанначинвидеојетоксвојефилмске
мисли.Упредговоруза„Антологијујугословенскетеорије

6 Исто,стр.234.
7 Види:Стојановић,Д.(2011)Магијафилма(Чланци,критике,огледи),
YUFilmDanas100/101,Београд:3Д+,Ниш:НКЦ,стр.142.

8 ЈеднопотпоглављеуСтојановићевојкњизиФилмкаопревазилажење
језиканосиназив„Природафилмскогилузионизма”.
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филма”признаје да је, у ранојфази,подутицајемСлавка
Воркапића,разумеофилмкао„оркестрацијупокрета”,али
дајепотомпрешаонаБазенову(AndréBazin)странуипо
шаоодњегове онтологијефилмскогпризора, паралелно с
којом јеразвијао„апологију југословенског ‘новогфилма’
као‘глобалногсимбола’”.9Средишњаидеја„превазилаже
њајезика”,поречимасамогСтојановића,значидафилмкао
целина прелази из „језичког склопа” у симболичко једин
ствокојеје,уствари,настало„превазилажењемсвојенео
дољиве,алиникадапотпуноостварене,никададостигнуте
носталгијеза језиком”.10Такво„уцелињење“,тврдиСтоја
новић,значида,„уравниегзегезе”,изструктуралистичког
регистра (анализефилмскихкодова)прелазимоуфеноме
нолошки регистар (анализу гледаочевог свесног, што код
Стојановићазначи:рационалногиемотивног,доживљаја),а
дафилмскисистемпостајелогос,јединствензасвакифилм,
али„којипоричемогућностјезичкеанализе”инапростосе
доживљавакао„смисаонасимболичкагромадау‘милости
перцепције’(поузорунаDufrennea)”.11

Полажућинадеудијалектику,Стојановић,којииуонтоло
гијифилмскогпризораполазиодидеједвојакости,његове
реалистичкеитехничкестране(јединствадвојакости),овом
идејомјединствауспостављањаипревазилажењаструкту
ре,превазилажењајезикаали„носталгијезајезиком”,очито
покушава да сачуванаучност структуралистичке анализе,
али отвореност филмског дела, које гледаоцу омогућава
слободуконотативногдоживљајаитумачења.Кадасетако
поставествари,чинисекакосунарочитосклонидапрева
зиђујезикидоспејудо„највишегспрата”управокасномо
дернистички филмови, они који показују јединство какво
показује иСтојановићева теорија, дакле, филмови који се
формирајуизмеђукласичногфабуларногстилаиновихтен
денција,измеђуверности„фотографскофонографскомреа
лизму”медијумаи„уметничкестилизације”,итоусвести
гледаоца спремног и способног да доспе до конотативног
„спрата”,до„дубинскихструктуразначења”.

Методолошкапитања

Кадаје,упредговорудругомиздањукњигеФилмкаопре
вазилажењејезика,разматраосвојеидејенакондесетакго
дина,Стојановићим јеуначелуостаоверанисвеоихна
четириосновнапостулата:

9 Стојановић,Д.(2011),нав.дело,стр.283.
10Исто,стр.283.
11Исто.
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конотацијаиуметнички„спрат”могупостојатисамоако
сеутврдеформемеизнакови(најмањеинајвећенезначењ
скеизначењскејединице);

„најделикатнијиинајсложенијивидзначења”јестеритам;

 превазилажење језика је „ослобађање од кодовскихнор
ми”,штоводидоидиолекта којиможебити „колективно
митски,жанровскиилиауторски”;

свепретходноможесеодиграватијединоусвестигледа
оца,штозначидасеупроучавањуфилмаморајуудружити
семиологијаифеноменологија.12

ТурковићевезамеркеСтојановићунатрагусукритике„Ве
ликих Теорија”, касније формиране у когнитивистичком
приступу филму (Керол/Carroll, Принс/Prince, Бордвел/
Bordwell,идруги),тачније,критикеоних„семиологија”и
„теорија”којекомбинујусосировскулингвистику,лаканов
скупсихоанализуиалтисеровскимарксизам.Ипак,ипоред
сличности,којеиданаспотврђујувалидностТурковићевих
примедби,нарочитоусветлукогнитивистичкекритике,тре
баодмахрећидасеСтојановићзначајноразликујеодстру
је обожаватеља деСосира (Ferdinand deSaussure),Лакана
(JacquesLacan),Алтисера (LouisAlthusser)икасногБарта
(RolanBarthes).Најпре,онјеврлоопрезанприликомусваја
њаЛакановихтерминаиидеја,којејеМец(ChristianMetz)
прихватиоукаснојфази,иврлореткопрелазинатеренпси
хоанализе.Штавише,Стојановићевметодчестојезаснован
напринципимакојесведоданасбранекогнитивистипопут
КеролаиБордвелауприступуфилму:консултовањунауке,
истраживању на „средњем, проблемском нивоу”, провери
великихтеоријанаемпиријскомилогичкомпољу...Рецимо,
Стојановићћенеуролошкомипсихолошкомпитањуопажа
њафилмскесликепосветитиизвесновреме,цитирајућионо
штосматрарелевантнимналазимазаснованимнаекспери
ментимаутојобласти13,прихватившитезегешталтпсихо
логије,изакључившидасличностифилмскогистварносног
(афилмског) призора почивају на градијентима фактуре и
покрета–спреман,дакако,датезакључкеизмениусветлу
новихнаучнихсазнања.14Утомсмислу,Турковићевезамер
ке Стојановићевом „интердисциплинарном еклектицизму”
нестоје.

12Стојановић,Д.(1984)Филмкаопревазилажењејезика,Београд:Завод
зауџбеникеинаставнасредства,Институтзафилм,Универзитетумет
ности,стр.5.

13Исто,стр.7783.
14Стојановић,Д.(2011)нав.дело,стр.353354.
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Међутим,оноштоТурковићналазипроблематичнимтиче
се, пре свега, опасности пуке примене „великих теорија”,
здравозаготово,напроблемефилмаипојединачнихфилм
скихдела.Турковићуочаваподељеносттеоријскогпристу
пакојићеибитиуосновиполемикакогнитивистаи„пси
хосемиотичких марксиста”,15 јер, мада су оба легитимни
приступи, један, који Турковић назива „есејистичким”, и
који „реси стилистичка неспутаност”, заправо се усталио
(ипомалоизгубиоконтролу)наштетудругог,„знанственог,
којијеригорознијиуизлагањуизакључивању”.16Збогтога,
тврдиТурковић,„стратегијскинагласактребапридатиовом
другом,памакариподцијенунегирањаесејизма”.17

КадасевидиначиннакојијеСтојановићевакњигаконципи
рана,каоспекулативанприступ„одозгонадоле”18,одкруп
нихконцепатаофилмскомфеномену,којисепреузимајуиз
сосировске лингивистике, и чији се термининеизводеиз
конкретнихфилмова,илиемпиријскеанализе,већприхва
тају, развијају и усложњавају тако да конкретни филмови
служекаопримерикоји„доказујудоктрине”19,можесерећи
да јеТурковићбионадобромтрагу.Такву„доктринарну”
концепцију,којасеикодСтојановићачестонаслањанаесе
јизам,ТурковићпримећујечакикадаСтојановићпосежеза
теоријамапсихолошког типа,попут гешталта: „Ту теорију
примењујете ‘аналошки’, издвојите психолошку анализу
одређеногфеноменапаондаимплицирате:‘товриједииза
филм’.Адали‘товриједиизафилм’можесеутврдитиса
мотемељитимексперименталнимпровјерама,ипомнимте
оријскимразрадама,итоспадауредстваризакојезнаност
нетрпидасетретирајукаоевидентне”.20

Иако свестан теоријске конструисаности „система”, која
честослужитеоријској„грандиозности”инепроистичеиз
конкретневезесафилмовима,већпредстављанизапстракт
нихпојмовнихумножавања,Стојановићнеодустајеодпо
трагеза„ВеликомТеоријом”.Утомсмислујеиндикативна
једнафуснотаизФилмакаопревазилажењајезика:

„Подконструктимасеуепистемологијиподразумевају‘ап
страктнипредметикојисаминисуприступачнинепосред
номпосматрањуикојисеуводедабисеобјаснилепојаве

15Види:Carroll,N.(1988)MystifyingMovies:FadsandFallaciesinContem
poraryFilmTheory,NewYork:ColumbiaUniversityPress

16Стојановић,Д.(2011)нав.дело,стр.345.
17Исто.
18Bordwell,D.(1996)нав.дело,стр.18.
19Исто,стр.19.
20Стојановић,Д.(2011),нав.дело,стр.348.
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приступачненепосреднуопажању.21Наравно,акопосматра
мостварса гледиштаоведефиниције,и системикоднас
сепредстављајукаоконструкти.Алиизнашегјеконтекста
јаснодаћемомиподизразомконструктуовомрадуподра
зумеватисведругеконструктеизузевсистемаикода”.22

ТакоинаТурковићевприговорувезисаемпиријскимкри
теријумом по којем је за гледаочеву способност примања
филмаважнацелина,контекст,континуираност,Стојановић
одговара: „Сад, ако му (филму) ова јединка приступа као
гледалац,зањууначелуважионоштоВиикажете:филм
скоделосепојављујекаодискретнацелинасаконтинуира
номфактуром.Ализааналитичара...”.23Међутим,мањије
проблемштоаналитичариздвајаикласификује,авећишто
конструктинепотичуодискуственогзнањаииспитивања
конкретнихфилмоваикинематографскепраксе,већјевеза
ностзаглобалнеконструктенапростодата:наликјеономе
штоПoлдеМан(PauldeMan)назива„слепилом”критичара
којинештоскривајержелидаочуватоталитет,ијављасе
кодСтојановићакакоусферианализе„конотације”игледа
очевогдоживљајафилма,такоиувезисаподеламафилмске
целиненамањејединице.

Проблемформемеиартикулације

УправоувезистомподеломпојављујесеидругаТуркови
ћевапримедба.Онасе,наиме,тичеСтојановићевелингви
стичкеспекулацијеиповлачењааналогијаизмеђујезичког
система,који,премалингвистиманакојесеСтојановићпо
зива,познајепрвуидругуартикулацију.Стојановићпише:

„Дабипостојаладвострукаартикулација,прематоме,треба
дапостоједвастепенакода.Поједномсенезначењске,али
дистинктивне јединицеповезујудастворезнаккојикраси
одређенарелацијаозначавајућегиозначенога, аподруго
месесамотинезначењскисастојциуобличавајукаоцелине
штоихопажајноразликујемоједнеоддругих.”24

Музичка нотација је пример за овакве односе изван го
ворног језика: разликујемо облике нотног записа једне од
других(четвртинеиполовиненота,паузе,виолинскекљу
чеве,линије),којесупосебинезначењске,аликадасеспа
јају–творезнак(такт,записанумелодију),којиимаоднос
означавајућегиозначеног(ноте,паузе,лигатуре,наједној,

21Катичић,Р.Основнипојмовисувременелингвистичкетеорије,стр.12
22Стојановић,Д.(1984)нав.дело,стр.182.
23Стојановић,Д.(2011)нав.дело,стр.356.
24Стојановић,Д.(1984)нав.дело,стр.111.
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ипроизведенамелодија/музика, на другој страни).Нарав
но, Стојановић не улази у озбиљнију аргументацију како
бидоказаотезуда„двострукаартикулација”чиниусловда
одређенисистемзнаковабудејезик;међутим,штојемного
важније,чакида,зараддискусије,прихватимотезеодређе
ногкругалингвистанакојесеСтојановићпозива,неможе
сезакључитидафилмимаодликејезикачакиакофункци
онишенапринципудвострукеартикулације.Керолнаводи
идругеаргументезбогкојихфилмфункционишедругачије
одјезика–нијеарбитраранвећконкретан,немаграматич
ке еквиваленте субјекта и предиката, недостајемумогућ
ност негације („ово није то”), и томе слично.25ИакоСто
јановић на вишеместа говори о томе дафилм схвата као
језикуширемсмислу,каофотографскофонограмскисистем
знаковабезчврстихграматичкихправила (учемусе,како
изгледа,слажесаКеролом),акојиомогућавакомуникаци
ју међуљудима, то изненадно проширивање појма није у
складусапретходнимпретпоставкама,јерсепостављапи
тањечемупотрагаза„двострукомартикулацијом”?Стоја
новићту,заправо,тражиосновудапокажефилмкаосистем
знаковакојипоседујеизвеснусклоност,даистакнетежњу
филмапремајезикууужемсмислу,дабипоказаокакосета
ква„склоност”уствариникаданеуобличававећсе,готово
мистично,превладавауметничкомнадградњом.Надругом
месту,Стојановићсепозиванакњижевносткаопример:

„Језикуужемсмислуречи,прематоме, строго јеконвен
ционализовансистем,паморадасеутојсвојојконвенци
оналности ‘превазиђе’ како би се доспело до литературе
каоуметничкогмедијума(...).Другимречима,дабисекроз
језик,уужемсмислуречи,доспелодоуметничког,опетје
потребно‘превазилажење’,итопревазилажење‘системат
ског’управцу‘асистематског’система.Уметностјеувекви
шеодјезика,алијеизјезикаизрасла.”26

Чиниседајефилмипак,какотврдиКерол,далекоодкон
венционализованог језика,несамопоначинимаформира
ња,већпосуштинскојразлицидасуречиисловамањеили
вишеарбитрарнизнацикојитражеучење,доксуфилмске
сликепрепознатљивебезучења.27ЈошјеБахтин(подмаском
Волошинова)упутиозамеркуДеСосировомлингвистичком
моделудамалопажњеобраћанакултурниконтекстукојем

25Carroll,N. (2008)ThePhilosophy ofMotionPictures,Oxford:Blackwell
Publishing,pp.104.

26Стојановић,Д.(1984)нав.дело,стр.38.
27ОчемувидиекспериментекојенаводиКеролунаведенојкњизи,атако

ђеибројнерадовекојенаводиПринс(Prince),икојисуодличануводу
широкуобластполемикаокопроблемалингвистичкерелативности.
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сеговородиграва,надругеобликесаопштавањапоред је
зичкихформи,акојитакођеулазеуисказ:„Правареалност
језикаговоранијеапстрактнисистемјезичкихформи,нити
изоловани монолошки исказ, нити психофизиолошки акт
његовереализације,већсоцијалнидогађајговорнеинтерак
цијекојисереализујеисказивањемиисказима”.28Иакојеу
некимтренуцима,баремувезисафилмом,близакБахтино
војхипотези,Стојановићуглавномнастојидапокажекако
филмможе„превладавати”језикуужемсмислу,иаконије
такав језик.По свему судећи,Стојановићприбегава висо
кометафоричнојзамислиопревазилажењу„тежње”филма
дапостанејезикуужемсмислу,иуправоту,уесејистичкој
„стилистичкојнеспутаности”, теоријанесамоданапушта
научнуоснову,већдолазидограницекадаконцепткојиупо
требљаваузакључнимделовимапостајенејасан.

Пример за ту слабу тачку теорије јесте проблемформеме
накојиТурковићуказује.Наиме,поштоСтојановићпоку
шавададокажекакојефилмскизнакдвострукоартикули
сан,онсматрадафилмскизнаккаоденотативан(каоонај
којиозначаванешто,бићеилипредмет,из стварности)на
најнижемнивоупостоји„каонајмањаразазнатљивавидљи
ваиличујнапредставаафилмскогаперцептивногискуства
којупрепознајемонаекрану”,изањегајеСтојановићско
ваотермин„микрознак”.29Рецимо,акојеукадруглумицау
средњекрупномплану,микрознацисуњенадоњаусна,очи,
минђуше,хаљина,а„макрознак”бибилањенацелафигура.
Наравно,могућеједасекамераприближидоњојусниипри
кажејеукрупномплану–поСтојановићу,тадабисмомогли
видети и друге микрознаке на тој усни, док би померање
камереипроменапланапредстављали„параметре”.Такоје
микрознак„несталнапојава”којазависиодпараметараиод
укључивањаумакрознаке30–штозначида,акосеувекмо
жепретпоставитимогућностразлагањамикрознака(микро
знакокаизсредњегпланапостајемакрознакокаукрупном
плану, амикрознаципостају зеница, трепавице, беоњача),
ондаонникаданијенајмањаразазнатљивапредстава,већје
свеукадрупотенцијалномикроимакрознак.Даље,акосе
одмакрознака,коришћењемпараметракрупногпланаили
зумирања,приказујесвевишемикрознакова,дотренуткака
даукадрувидимосамо,например,белуповршинубеоњаче
–далијетадабелинабеоњачемикрознак(јерзнамодапо
тичеодмакрознакаока),илипрестаједабудеразазнатљива

28Бахтин,М.(В.Н.Волошинов)(1980)Марксистичкафилозофијајезика,
превод:РадованМатијашевић,Београд:Нолит,стр.106.

29Стојановић,Д.(1984),нав.дело,стр.118.
30Исто,стр.119.
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представаизстварности–поштоукадрунеманичегосим
белине?Напослетку,уовојконструкцијинијесасвимјасно
котребадаопази,види,чујеи„разазна”микрознакеукадру,
даихпрепозна каонајмањеделовепредставе стварности,
нитигдејеграницаразазнатљивости,иукаквимусловима
опажањатребадапосматрамофилмдабисмосесложили
окотогаштапредстављамикрознак.Међутим,Стојановић
кажедатаквеусловенетребаузиматиуобзирјерпостоји
могућностдасе„уусловимадатекрупноћезрнаилаборато
ријскеобрадетракеутврдиштајенајмањимикрознаккоји
заистапостојиусвакомкадру”31–упркостомештојеречо
одистаизузетномслучају, јерврлореткогледамофилмове
у таквимусловима.Акосмопошлиодпретпоставкеда је
филмкомуникационисистем,ондасењеговаконфигураци
јаињенутицајнаучесникекомуникације,нарочитопутем
знакова(којибитребалодасупрепознатљивиучесницима),
врлотешкоможеописатинарелевантанначинуколикосу
затајописпотребниизузетниусловиготовопотпуноизван
доминантнихкомуникационихситуација.

Ипак,Стојановићидеидаљеупотразиза„другомартикула
цијом”теразматрапојам„формеме”какобиувеои„незна
чењскисастојак”,који,поњему,чине„елементифотограф
скогифонографскогзаписа–црни,сиви,светлосиви,бели
или обојени дводимензионални облици у кретању, звуци
природе и вештачки створеног света, гласови које изгова
рајуљудскабићаитоновиштоградемузичкеструктуре”.32
Онисамизасебенемају значење, алисекомбинујууми
крознакове,тесустога,премаСтојановићу,чиниоци„друге
артикулације”.

Оваквоуситњавањекадра,тј.издвајање„елеменатафилм
скеденотације”,какоихСтојановићзове,можесесадаиз
водитиунедогледивеомапроизвољно,алионоштојевећи
проблем,ичегајеисамСтојановићсвестан,јестеочигледна
теоријскаконструисаносткојапостајесамасебисврхаико
ја служида јепојединачнифилмовидоказују.Поредтога,
када је реч о граничним случајевима (попут цртаног, гра
фичког,апстрактног,експерименталногфилма),којидоводе
упитањетуконструкцију,јеруњиховомслучају„формеме”
неморајуда„неличенавизуелнуилиаудитивнупојавуиз
афилмскогопажајногсвета”,илинамсвојомиздвојеношћу
могууказиватинасличнеигреповршина,бојаисенкииз
афилмскогсвета,каоинањиховозначење,штобипоСто
јановићевојдефиницијизначилоданису„формеме”–они

31Исто,стр.120.
32Исто,стр.122.
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се морају одбацити као прелазак „с оне стране визуелног
коефицијента разлике”33, другим речима, то су случајеви
којинеприпадајуфилму (ното јеипроблемдругеврсте,
којисетакође засниванаСтојановићевимпретпоставкама
оприродимедијума).Упркосискуственојпраксидаекспе
рименталнеиапстрактнефилмове,чакиакосенесастоје
од снимака „афилмске стварности”, сматрамофилмовима,
анепокретнимсликарством,Стојановићморадаиходбаци
ибез„онтологијефилмскогпризора”каореалистичког,на
простојерсенеуклапајуутеоријскуконструкцијупотраге
за„двострукомартикулацијом”.

Турковић примећује ту сувишност елемената теоријске
конструкције и напомиње да постоји некохерентност кри
теријума издвајања параметара, формема, микрознакова и
макрознакова:

„Вашаформема,међутим,ниједискретна.Онанијеника
ква просторно дефинирљива, а мало је кад дефинирљива
временски.Јединеодредницекојејојсемогунаћијесуод
редницеоногаштоВизовете‘градијентомфактуре’,атајје
опетподвргљивконтинуалнојанализииневидимпочему
бисетаанализабитнијеразликовалаоданализекојомдола
зитедоразликовнихцртакојезовете‘параметрима’.Објесу
даклеартикулацијеотписиве.”34

Уместо оваквих решења, које сматра недовољно јасним,
Турковићпредлажедругачијеутемељењефилмологије,иту
му сеСтојановићева анализа денотације и конотације чи
никорисном.Акопођемоодпретпоставке,велиТурковић,
дафилмологијапроучаваделоидајеонокомуникацијски
чин, онда морамо поставити питање какав је емпиријски
обликтогдела/саопштењаукојемгапримају„свиљудиу
данојкултури”икаквасуправилауосновинашеспособ
ностидатосаопштењепримимо,иакоганисмосрели,или
смогасрелиудругачијимоблицима.ТусеТурковићпози
ванаЧомског(NoamChomsky),чименаводинадругачије
лингвистичкепутевеодДеСосировог,штоћеикогнитиви
стипопутБордвелаиКероларадочинити.Управоупитању
начина на којифункционише наша способност да прими
мо саопштења филма налази се и треће размимоилажење
ТурковићаиСтојановића.

33Исто,стр.133.
34Стојановић,Д.(2011),нав.дело,стр.338.
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Проблемгледаочевогдоживљајаи
филмскогпревазилажењајезика

ТурковићистичедаСтојановићевеконцепцијегледаочевог
доживљаја,тј.односаделаигледаоца,нисунедвосмислене,
идаимаиндицијаизапсихолошкиизасоциолошкипри
ступ,алидаоненисујасноформулисане,теутомсмислу
пише:„Психологијомгледаоцадостасебавитекаддирате
перцепцију (‘фотографичност’филма) алинималокадпо
стулиратепроцесе‘концептуализације’везанеуз‘менталне’
појавекаквесузавасозначенаиденотацијеиконотације”.35

Мада се одиста могу приметити противречност и оклева
њеуСтојановићевојконцепцији,анализаконотацијеиуоб
личавањасмислафилмскогделанајвреднијиједеоњегове
теорије. Ипак, извесну напетост унутар теорије и сам је
признаоуодговоруТурковићу.Рецимо,филмскаформасе,
премаСтојановићу,напутудоуметничкеструктуре,прева
зилазипутемконотације,дабиседошлодо„дубљегзначе
ња”,досмисла.Пошто јефилмскаслика,поСтојановићу,
„конотативна”, она носи могућност задобијања, у контек
студругихслика,пренесеног значења, „дијегетичког,иде
ативногилиритмичкогреда”;она,дакле,омогућава„има
гинативну надградњу”, али за то је потребна „гледаочева
свесткојапревазилазиперцептивникарактерденотације”.36
Превазилажење, у смислууобличавања „знакова сложени
јеструктуреодденотативнихзнакова”37,моглобидазначи
препознавање узрочнопоследичних веза у причи, уочава
њепонављањаизвеснихобликаистилскихизбора,тј.рит
мичкихобразацаитд.Овдеје,изгледа,речопсихолошком
приступу,оанализикогнитивнихпроцесанаосновукојих
гледалац препознаје, рецимо, просторне односе у кадру у
зависности од употребљених „параметара”, или формира
узрочнопоследичне везе у нарацији, или принципа због
којихдолазидогледаочеверадозналости,напетости,изне
нађења, теначинанакојиредитељиупотребљавају„пара
метре”дабикреирализначење–штоијестевреданпотен
цијалСтојановићевеконцепције„конотативнеанализе”коју
развијакаснијеукњизи.Убрзопотом,Стојановићсепози
ванаМеца,итврдидапостојиисимболичкисмисаокоји
је „изнад”или„иза” збивањаикојиприпада„идеологији,
стилу,рукопису”.38Прематоме,свестлегитмишеуметничко
тимештоодлазиизнадзбивања,„уздиже”пукутелесност/

35Исто,стр.348.
36Стојановић(1984),нав.дело,стр.42.
37Исто,стр.43.
38Исто.
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појавност,непосредниматеријалфилма,штобизначилода
моранечимповезатипукупојавностнафилму–причом,на
меромаутораилиморалним,емотивним,политичкимзна
чењем.Поштотозначењеусвестморадоћииздруштвеног
контекста,овобимоглабитииндицијазасоциолошкипри
ступгледаочевомдоживљају.Нажалост,Стојановићнамза
истанеговориништаодређенониотомекојимпутемваља
кренути(мождаиједнимидругим?),нитипокушаваданам
покажекакосепоменутипроцесиодигравају.

Ствар се компликује тимешто ће на другомместуСтоја
новићрећида,уциљу„превазилажењајезика”,доласкадо
уметничкеструктуре,дофилмакаоуметности,логосфил
манапушта„упоређивањесаживотом”,тедасепојављује
„каонезависнаструктураштоимасопственуструктуралну
законитосткојајејединооправдава,ненапуштајућичулно
аутентичневидовесвогпостојања(штозначидаконотација
постојисамоуденотацији,анипоштонеможедаизађе‘из
ван’или‘изнад’ње)”.39Ипак,претогаСтојановићјетврдио,
позивајућисенаМитрија(JeanMitry)иБарта,дагледалац
свевремеиде„изван”и„изнад”филма:„Притомсе,каошто
наглашавајуМитрииБарт,каоозначеноконотације јавља
једанмисаониилиосећајнисветугледаоцу,његовасоција
тивнизакључак‘изван’и‘иза’филма,ирационалнисимбол,
означено једнога ‘откаченог знака’ у бартовском смислу
речи”.40

УписмуТурковићуовеасоцијацијекојеиду„изван”фил
маСтојановићназива„попречнимпресецима”,теразликује
„концептуализујућугледаочевусвест”,којауобличавадога
ђајност,тј.схваташтаседешавауфилму,ионусвестко
ја,путем„попречнихпресека”,богатисвојдоживљајфил
ма,рецимо,некомидеологијом,штоможеа)битиувезиса
онимштоседешавауфилму,илиб)битисасвимизвантога.
Кадагледалацсхватиштаседешавауфилмуисвојдожи
вљајобогатиидејамаиасоцијацијамаускладусаонимшто
сеуфилмудешава–настаје,премаСтојановићу,„естетска
структура”.Њује,унацртуФилмакаопревазилажењаје
зика, Стојановић сматрао непоновљивом, јединственом и
затвореномусебе:

„Наравно,инаступњунајвишихструктурамогућноступо
ређењасаживотомнеможедасеискључи.Алионасеон
да јавља као оваква или онаква ‘попречна’ структурашто
сједињава неке састојке дела са неким састојцима изван
њега (социолошка, психолошка, биографска, политичка,

39Стојановић(2011),нав.дело,стр.11.
40Исто,стр.10.
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психоаналитичка структура и слично), а не као естетичка
структура,којасепрепознајепотомештосвасвојазначења
црпеискључивоизткивасамогфилма(јерсвесвојесастој
кекористиза‘игрупреображаја’која‘непрелазисопствене
границеинепозивасенинакаквеспољнесастојке’)”.41

Но, Стојановић се у преписци са Турковићем кориговао:
естетска структура постоји „само строго теоријски, јер је
удоживљајупомешанаса ‘попречнимструктурама’”,што
ћерећисастварношћу.Кадасесвестпомешасаестетском
структуромнастаје„уметничкаструктура”,изчегасемора
известизакључакдајесвесткакоуметникатакоигледао
ца–подељена,расцепљена, јертежидаунемогућисклад
доведеестетску,уметничкуиидеолошкуструктуру.42Сто
јановићпримећуједаби,сноволевичарскетачкегледишта,
оваквомишљењебилотакођеидеолошко, типично за гра
ђанскусвест–„каоиструктурализамуопште”.43

Наизвестанначин,тојетачно.СтруктурализамкојиСтоја
новићпримењуједабилегитимисаостудијетеоријефилма
подвлачивезуизмеђуаутономиједела,вредностиуметности
(филма)исвеститумача,чијијепосаодаослицикаже„не
штовишеосимдананештоличи”,какоСтојановићцитира
Меца.44То„нештовише”произилазиизидеологијезамене
једногнизазнаковадругим,знаковима„вишегреда”,зашта
је,наравно,потребанпојмовниапарат–структуралистички.
Структура,тако,постајециљпроучавања,бесконачностин
терпретацијезаправотешкопомирљивасаограниченошћу
структуромијезиком,аслободаиуживањеутекстусаин
ституционализацијомпроучавања.ЏонатанКалер(Jonathan
Culler)јошje1970ихуочиодасамибившиструктуралисти
покушавајудапревладајутенапетости:

„Разлоге покушаја да се превазиђе структурализамможда
јенајбољеизложиоЖакДеридауL’Ecritureetladifference.
Пресвега,упроучавањукњижевностипојамструктуреима
телеолошки карактер: структуру одређује конкретан циљ;
она се сматра конфигурацијом која доприноси том циљу.
(...)Аналитичарструктуреимазадатакдаизложиделокао
просторнуконфигурацијуукојојвремепрошлоивремебу
дућеуказујунаједанциљкојијеувекприсутан.(...)Тосре
диштепостављатемељиизграђујеструктуру,допуштајући
извесне комбинације елемената, а искључујући друге. (...)

41Исто,стр.11.
42Исто,стр.357.
43Исто.
44Стојановић(1984),нав.дело,стр.44.
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Овозатварање,моглобисетврдити,сведочиоприсутности
једнеидеологије.”45

Утомсмислу,средишњициљСтојановићеветеорије јесте
„превазилажењејезика”,алипостављасепитањезаштоби
постојала тежња ка превазилажењуи због чега би то био
кључ легитимације уметничког статуса филмског дела?
Пука текстуалност/телесност филма, начини уобличава
ња„света”,могубитисасвимдовољнизауживањеу„игри
означитеља”којесвестуодређеномкултурномидруштве
номконтекстуувекпроизводи.Играиуживањевећсудео
филмскеденотације,већпроизводесмисао,и„синтагматска
свест”сасвојомидеологијомвредностии„вишихзначењ
скихцелина”устваринијепотребнадабисетателесност
превазишла.СтојановићнаводидаиДифрен,одкогјепозај
миоидејуопревазилажењујезика,знада„естетскипредмет
неоправдаваупотребулингвистичкихкатегоријакојесеми
ологија тако радо користи”, да он превазилази опозицију
„синтагма/систем”,накојојпочивајезик,алиостајепритим
категоријама,којеузимасрезервом,затодабипоказаодасе
уметност„бунипротивњиховеупотребе”.46

Другимречима,теоријанамјеувеладвојстводабинамре
клакакосмотодвојствовећпревладали–стомразликом
штогајеонаанализирала.Добијамо,дакле,теоријскиувид
дајеувиднеприкладан,примењујемолингвистичкекатего
риједабисеонепоказаленеадекватнимидабисмотосхва
тили.Топостављаврлоозбиљнопитањелегитимитетатео
рије.Акосеонасамавећлегитимисаласвојомнеадекватно
шћу,није јојнипреосталоништадругосемусложњавања
анализе и умножавања појмова унутар структуралистичке
матрице. Стојановићева спремност да озбиљно размотри
таквепримедбе,његовасамосвестослабимтачкамавласти
те теорије, теТурковићевпредлог о другачијемусмерењу
филмологије,чинеседанаскаоизузетнозначајнонаслеђе
југословенске теорије филма, које нам приказује почетке
филмскесемиотике,пионирскепокушајењеногкритичког
сагледавања, те још увек актуелна проблемска чворишта.
Такођеделуједајеовадискусијаутицалаинаразвојфил
мологије у Београду и Загребу – када је Турковић постао
професор теорије филма те уредник утицајног часописа
Хрватскифилмскиљетопис,преводиаутораизкругаког
нитивистичкефилмске теорије радо су објављивани у За
гребуибрзосупосталинесамодеонаставногкурикулума,

45Келер,Џ. (1990)Структуралистичкапоетика:структурализам,лин
гвистика и проучавање књижевности, превод: Минт, М. Београд:
Српскакњижевназадруга,стр.359.

46Стојановић(1984)нав.дело,стр.47.
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већиутицајнитеоријскиоквирзабројнехрватскефилмо
логе.Сдругестране,професорСтојановићувеојеБордве
ловунаратологијуунаставувећкрајемосамдесетих,докје
књига„Посттеорија.посталаноторнауспискулитературе
којијењегованаследницанаместупредавачатеоријефил
маНевенаДаковићпрепоручиваластудентима.Какоједаље
текаоразвојфилмологијеуовадвацентра,теколикојена
његаутицаладискусијаСтојановићаиТурковића,питањеје
којеизлазиизоквираовограда.
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THEORYTHATEXCEEDSFILM:THESTOJANOVIĆ
TURKOVIĆDEBATE

Abstract

The film theory of Dušan Stojanović went through the process of
moving away from “the living structure of films” towards a more
abstract structure of what we would today call, borrowing the term
from David Bordwell  a “Grand Theory”. In addition to the idea
that film is necessarily linked to the “illusionistic nature of the film
scene”,twoofStojanović’sconceptsareparticularlyimportant:(1)that
thefilmsystemismodeledonadoublearticulationof language,and
(2) that the viewer reaches the “top floor” of a particularmovie, its
connotationsandmeanings,byexceedingmeredenotationofframes.
Some issues related to theproblemsof these concepts are addressed
in thecorrespondenceofDušanStojanovićandHrvojeTurković, the
keyfiguresoffilmstudiesinBelgradeandZagreb,publishedin1976,
inthejournalFilmskesveske.Thispaperaimstoexaminesomeofthe
theoreticalissuesraisedduringthediscussions,inboththesynchronic
context (the rise of Yugoslav semiotics in the mid1970s) and the
moderntheoreticalenvironment.Thewholediscussionisseenthrough
themodernlensesofcognitivistfilmcriticismandthenotionofPost
Theory,andreframedasavaluableearlycontributionofYugoslavfilm

theorytotheproblemslaterraisedinthesecriticalapproaches.

Key words: Dušan Stojanović, Hrvoje Turković, film as language,
doublearticulation,Yugoslavsemiotics
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OПАДАЊЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ 
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Сажетак:Радимазациљдапокажерастућитрендопадањапо
литичкекултуреуХоливуду.Од1960ихивременановогХоливуда,
кадасуувеликојмериводећиредитељизаузималијаснеидеолошке
позицијеикритичкисеодносилипремаполитичкимпроблемима
тогвремена,пасведоданашњихдана,присутан јесталнипад
политичкекултуреуХоливудскомфилму.Урадусеизносипостмо
дернатеоријаФредрикаЏејмсонаиЖанаБодријараосадашњем
медијскомстању,дабинаосновутетеоријебилоразвијеноту
мачењеукојемседоказујеопадањеполитичкекултуреХоливуда.
Урадусеуказујенадваправцаукојимаполитичкакултураслаби
уХоливуду.Са једне стране, она је укључена уфилм,аликад је
тослучајондајеонаукљученанатакавначинданамседогађаји
представљајуванконтекстаичестонанетачанначинузирони
ју,такодакрупниполитичкипроблемипрошлостиисадашњости
делујубаналноибезазлено.Другиправацкојијесвеуочљивијије
стеигнорисањеполитичкихпитањауХоливуду.Овајправацопа
дањаполитичкекултуреодпочеткаXXIвекаузимасвевишемаха.

Кључне речи: деполитизација, аисторичност, постмодерна,
модерна,Холивуд.

Теоријскиоквир

Савременахоливудскакинематографијаукојојсупостмо
дернетенденцијеузелемаха,саокренутошћумедијскекул
туресамојсеби,приказомнеконзистентностиидислоцира
ностиљудскогидентитета,реконтекстуализацијомстварних
догађаја и личности из историје, показује знаке опадања
политичкекултуре.Политичкисадржајиукомслучајуни
су искључени из америчкогфилма, али начинњихове ре
презентације и одсуство критичког става према крупним
политичкимдогађајимајесуевидентанфеноменданашњег
Холивуда. Чак и кад се политички и идеолошки ставови
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експлицитнонеприказујуикритикују,сваконеангажовано
медијскопредстављањеродних,раснихиликласниходноса
утиче намишљењељуди гушећи критичку дистанцу.Ово
значидасесавременодруштвеностањеприказујекаопри
хватљиво,штодоводидонеутрализацијепотенцијалаили
жељељудизабилокаквомпроменом.Недостатаккритичког
односаилиуопштеизостављањебилокаквихполитичких
тема у овом раду се сматра опадањем политичке културе
Холивуда. Када се савремени холивудски филмови доти
чутемакласненеједнакости,расизма, сексизма,насиљаи
историјскополитичкихдогађајаизпрошлостиисадашњо
сти,стичесеутисакдасуониприказаниповршноииронич
но.Највећипроблемпредстављачињеницададруштвено
политичкепроблемејунацифилмамогудапревазиђууглав
номузмалосрећеидостатруда,анекаодасупоследица
ширихдруштвенихпроменакојихсужртвепојединци.Теза
радаједаХоливудпочеткомXXIвеканеприказујекритич
кидруштвенополитичкепроблеме,атајпроцесјеизазван
дугогодишњимопадањемполитичкекултуреислабљењем
критичке оштрице коју је америчка кинематографија има
ла1960ихи1970ихувремепериодазваногновиХоливуд.

Почетакдвадесетпрвогвекаозначенјесталнимповећањем,
несамоекономскевећисвакедругеврсте,несигурности,
а живот људи презасићен је сликама из медијске културе
које рефлектују стање хаоса и фрагментације друштвеног
живота.ОвостањесувероватнонајбољеописалиФредрик
Џејмсон(FredricJameson)иЖанБодријар(JeanBaudrillard).
Презасићеностживотасликамаизмедијскекултуре,према
споменутојдвојцитеоретичара,довелаједогубиткаосећаја
историчности,уследнемогућностисистемадапризовесоп
ственупрошлост,такодаданасљудскаегзистенцијабора
виунепрекиднојсадашњости,безтрадицијекаквајенекад
постојала.Уовимпроцесимајекључнаулогамедија,који
неприметнопотискујучитавенизовеинформација.Основ
нафункцијамедијасеуоваквојситуацијисастојиутомеда
намомогућезаборављање,тојестдапостанумеханизамза
остварењеисторијскеамнезије.ПремаЏејмсонурадисео
процесуукојем једошлодо трансформације реалностиу
сликеифрагментацијевременаусеријусадашњости.Ме
дијидоприносестварањуоногаштоЏејмсонназивановом
површношћуиплиткошћу.Ранијимодернистичкистилови
постају само постмодернистички кодови. Џејмсон тврди:
„...данассеразвијенекапиталистичкеземљеналазеупољу
стилистичкеидискурзивнехетерогеностибезнорме”.1

1 Jameson, F. (1995) Postmodernizam u kasnom kapitalizmu, Beograd:Art
press,стр.31.
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ЖанБодријар,једаноднајзначајнијихтеоретичарасакраја
XXвека,поготовокада је упитању тематизовањемедија,
пишедасмоусавременодобаушлисимулацијомстварно
стидобијајућинатајначинсветхиперреалности.Непосто
јивишепредстављање,каквосмозналираније.Стварикоје
субилепројектованепсихолошкииментално,садасенала
зеухиперсвету.Симулацијанијепредставанекогобјектаиз
стварногсвета,некогбићаилисупстанце,онајепроизвод
њанечегбезпореклау стварности.Токомпрелаза унови
простор,којинеприпаданистварномниистини,отпочиње
ерасимулацијеликвидацијомсвихреференцијалаињихо
вомимитацијомсистемомнепостојећихзнакова.ПремаБо
дријару,радисеозамењивањустварногњеговимзнацима,о
операцијизамењивањастварнихпроцесањиховимдвојни
цимаједномнепогрешивоммашином,којанамнудиознаке
стварног.Стварно јеосталобезприликедасеикадавише
произведе,атојефункцијамедијскихсликаусистемусмрти
стварности.„Тонадстварносадајевећзаштићеноодимаги
нарногиодсвакогразликовањаизмеђустварногиимаги
нарног,остављајућијошместојединоорбиталномвраћању
моделаисимулираномстварањуразлика”.2Свеприсутани
незаобилазандогађајсавремености јеагонијаснажнихре
ференцијала,агонијасвегастварногирационалног,атонас
свеуводиуерусимулације.Генерацијепренасживелесуна
трагуисторије,пратећикрупнеизначајнеисторијскополи
тичкедогађаје.Данассестичеутисакдасеисторијапову
кла,остављајућииндиферентнунебулозу,испресецанураз
личитимтоковима,алиодсеченуодсопственихреференци.
Овапразнинабиваиспуњенафантазмимапрошлеисторије
увидуретролепезедогађаја,зарадоживљавањавременау
комејебарембилоисторијекојаукључујесвакодневнери
зикеживотаисмрти.Свештонамсеприкажеуциљуједа
сенадоместинедостатакисторије.

У овако описаном стању културе политички садржаји,
укључени у кинематографију, бивају приказани једнако
површно, плитко, ван одговарајућег контекста и аисториј
ски,каоисвидругифеноменисавремености.Такође,реди
тељикојиснимајуфилмовесаполитичкимсадржајимане
заузимајујаснепозицијенаосновукојихбисемогаоизве
сти закључак оњиховој идеолошкој припадности левици,
либералимаилидесници.Постмодернифилмпоказује ка
рактеристикестилскеинаративнедисконтинуираностикоја
доводи, самим тим, до процеса постепене деполитизације
филма. Томас Полард (Thomas Pollard) и Kарл Богс (Carl
Boggs)укњизиAWorldinChaos:SocialCrisisandtheRiseof

2 Bodrijar,Ž.(1991)Simulakrumiisimulacija,NoviSad:Svetovi,стр.191
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PostmodernCinema,пишућиосавременомХоливуду,тврде:
„ЧувенаНичеоватврдњаиздеветнаестогвекао’смртиБога’
преокренула се у савременију тврдњу о ’смрти хероја’ да
биконачнонаступилаи’смртполитике’почеткомдвадесет
првогвека”.3

НовиХоливудиодноспрема
политичкимпитањима

Упериоду америчке кинематографије који је назван нови
Холивуд,током1960ихипочетком1970их,многифилмо
висуималивеомаснажнеидеолошкепорукекојесусеод
носиленакритикукапиталистичкогсистема,тоталнихин
ституција(каоштосузатвори,болницезаметалноболесне
ивојска),доминацијузападнихземаљанадосталимсветом,
критикованјеположајцрнаца,јавиосефеминистичкифилм
иупозитивномсветлујепредстављенконтракултурнипо
крет хипика. Речју, филм је, за разлику од постмодерног
приступарециклажевећпостојећихстилова,биоповезанса
стварношћуукојој јенастајаоибио јеместоизражавања
критички оријентисаних политичких ставова. Холивудски
редитељи тога времена показали су изузетан сензибили
тетпремаполитичкимдогађајимазаузимајућивеома јасне
ставове о империјализму своје државе.Они су у сопстве
нимфилмовимаизразилибурунезадовољства збогратова
укојима јењиховодруштвоучествовало.Редитељипопут
СтенлијаКјубрика(StanleyKubrick),СемаПекинпоа(Sam
Peckinpah),АртураПена(ArthurPenn),МартинаСкорсезеа
(MartinScorsese)сунесамоуфилмовима,негоиусвојим
јавним наступима, говорили о политичким проблемима и
заузималикритичкеставовепремапојединимдруштвеним
питањима.АртурПенјеједномприликомизјавио:„Погле
дајмо,Кенеди јеубијен.МисмоуВијетнаму, гдеубијамо
људеионинас.Минисмониједномбилибезратоватоком
могживота.Гангстерисуцветалитокоммојемладости.Био
самуратусадеветнаестгодина.ОндаједошлаКореја;са
даједошаоВијетнам.Миимамонасилнодруштво.Тоније
Грчка,тонијеАтина,тонијеРенесанса.Тојеамеричкодру
штво,ијаћугаперсонификоватиакокажемдајенасилно.
Пазаштонебиснимилифилмотоме”.4

Истотако,једанодводећихредитељатоком1960ихуХоли
вуду,СемПекинпо,снимаојеултранасилнефилмовепоку
шавајућидасеобратипублицииуздрмапоспануамеричку

3 Boggs,C.andPollard,T.(2003)AWorldinChaos:SocialCrisisandtheRise
ofPostmodernCinema,Lanham:Rowman&LittlefieldPublishers,p.240

4 Bouzereau,L.(2000)UltraViolentMovies,NewYork:CitadelPress.p.11
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јавностскрећући јојпажњуда јењиховаземљаувученау
ратукојем,каоиу свакомрату, гинуљуди.Такође, он је
увишенавратауинтервјуимауказаодаамеричкавојскау
Вијетнамукршиосновнаљудскаправаубијајућинедужне
цивиле.Реагујућинакритикекоје сумучестоупућиване,
Пекинпо јепокушаодаобјасниразлогенасилностињего
вихфилмова.ПремаПекинпоу,Американцисуогуглалина
насиљепосматрајућителевизијскипреносратауВијетнаму,
узсендвичеирекламнупропагандукојаповременопрекида
пренос.У конзумерској култури засићеној насиљем,људи
супостали свебезосећајнији.Његовифилмови снимљени
су са намером да прекину ланац конзумерског друштва у
који јеукљученаидистрибуцијадруштвеногнасиља.Тим
поводом, он једномприликомизјављује: „Мипосматрамо
нашератовеивидимокакољудиумиру,стварноумиру,али
намсетонечиниреалним.Миневерујемодатиљудиса
екранастварноумиру.Мисмоподанестезијоммедија.Оно
штосамприказаољудимајестекакотостварноизгледа…
Кадасељудижалезбогначинанакојисамприказаонаси
ље,оноштоонизаправоговорејесте‘Молимваснеприка
зујтеми;нежелимдазнам;идодајтемијошједнопивоиз
фрижидера”.5

Постепено, како се кинематографија приближавала крају
XXвекакритичкиодноспремаполитичкимпитањимапочи
њедаслаби,аисторијскидогађаји,акосуукључениуфилм,
свечешћесуприказанивеомаироничноиреконтекстуали
зовано,очишћениодбилокакветежине.Оовојтемислично
пишечувенитеоретичармедијаДагласКелнеру свомра
дуFilm,PoliticsandIdeology,тврдећидајеХоливудвидео
успонипадрадикализматоком1960их,затимједошлодо
опадањалиберализмаиуспонановедеснице1970их,даби,
коначно,1980ихпреовладаладесница.Током1960ихухо
ливудскомфилмувладаојеантиратнидух,филмовисубили
окупиранисвакодневнимполитичкимпитањиманаступају
ћикритичкисапозицијановелевице,либералаиконтракул
турнихпокрета.Најбољипримериангажованихфилмоваиз
периода новог Холивуда су Дивља Хорда/The Wild Bunch
(1969,SamPeckinpah)посвећенбруталностивијетнамског
рата,БонииКлајд/BonnieandClyde(1967ArthurPenn)који
тематизујеекономскукризутридесетих,Пакленапоморан
џа/AClockworkOrange(1971,StanlyKubrick)којаприказује
дехуманизацију људи у будућности критикујући тадашњу
стварност, док Доктор Стрејнџлав/Dr. Strangelove (1964,
Stanly Kubrick) сјајно приказује хладноратовске односе и

5 Prince,S.(1999)SamPeckinpahandtheRiseofUltraviolentMovies,Austin:
UniversityofTexasPress,p.49



158

ЉУБОМИР МАШИРЕВИЋ

могућудеструкцијуљудскогродаунуклеарномрату,затим
Голиуседлу/EasyRider(1969,DennisHopper)којикритику
јеамеричкодруштвоприказујућигакаојошувекрурално,
конзервативноинеспремнодаприхватипрогресивнестано
виштакојасудоносилиновидруштвенипокрети,Летизнад
кукавичијег гнезда/OneFlewOver theCuckoo’sNest (1975,
MilosForman)којипредстављасјајнукритикутоталнихин
ституцијаискрећепажњугледаоцимаколикосмодалекоод
друштваукомевлададухтолеранције.Токомосамдесетих
појавиосечитавнизфилмова,којеКелнерназиваповрат
комуВијетнам,каоштосуИзузетнахраброст/Uncommon
Valor(1983,TedKotcheff),Несталиуакцији/MissinginAc
tion(1984JosephZito)исеријалфилмоваоРамбу,почевод
филмаПрвакрв/FirstBlood(1982,TedKotcheff),којитран
скодирајудухпаранојеувезисаратомуВијетнамупоку
шавајућидапревазиђупоразипокажуАмерикукаоратног
победника.Већовоодсуствокритичкогодносапремарату
иполитичкимодлукамаамеричкевладе1980ихуказујена
опадањенекадаразвијенекритичностиновогХоливуда.

Постмодернифилм је направио корак даље с ироничним,
нетачним,аисторијскимибанализујућимприказомисториј
скополитичкихпроблема,дабиихуласкомуXXIвекпочео
готовосасвимдаизоставља.УкњизиSavageCinemaСтивен
Принс (StephenPrince)пишедаспоменутиредитељновог
Холивуда,СемПекинпо,ниукомслучајунеприпадатради
цијипостмодернизмакојојприпадајумногисавременире
дитељичијисуфилмовисастављенијединоодреференци
изисторијекинематографије.Данашњапостмодернакине
матографијајеодсеченаодстварности,ањузамењујусли
кеизисторијемедијскекултуре.Стварнипроцеси,каошто
сутоЏејмсониБодријарописали,елиминисанисусвојим
двојницимакојинамнудесамоознакестварног.Стварност
је,каоштојепоказаноутеоријскомделурада,осталабез
приликедасеикадавишепроизведе.„Пекинпо је,уместо
тога,биомодерниста,вероватнопоследњимодернистааме
ричкекинематографије ...Слике,заПекинпоа,нисуфунк
ционисалекаознацикојисеразмењујуузатвореномсвету
медијскизаснованихреференци.Уместотога,његовеслике
субилезаснованенадогађајимаизстварногсвета”.6Каои
сваки модерниста Пекинпо је, према Принцу, настојао да
унапредикинематографскуформусанамеромдатимеути
че на америчку јавност.Уњеговимфилмовима насиље је
снимљенонатакавначиндастварноболи,асвесациљемда
бисеуказалонатодадруштвенонасиљеуреалностипосто
јиидасуњеговепоследицестрашне.Оваквиангажовани

6 Исто,стр.251
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редитељиполаконестајускинематографскесцене,афилм
креће путем постмодерне цитатности и ироније доносећи
опадањеполитичкекултуре.

Постмодернифилмиопадање
политичкекултуре

Изнете теоријске претпоставке о „повлачењу” политике и
историјеизсавременогхоливудскогфилма,бићеилустро
ваненапримерудвафилмапостмодерногХоливуда.Такође
бићепоказанокакоовупразнинупопуњавајусликеизисто
ријемедијскепрошлостиувидуретроспективедогађаја,за
радбезуспешногииронијскогпокушаја оживљавања вре
менаукомејебарембилоисторијеиполитикеумедијској
култури.Политикајеитекакоприсутнауфилмовимакоји
ћебитианализирани,али,каоштојеречено,натакавбезбо
ланиироничанначиндасестичеутисакбезазленостисвега
штоседесиоуисторијиАмерикечакиакојеупитањуКју
клукскланилиВотергејтскандалишпијунирањеиприслу
шкивањеполитичкихпротивника.Великибројпостмодер
нихфилмовасмештен јеупрошлост,увремеполитичких
превирањаиекономскихтурбуленција.НапримерфилмО,
брате,гдеси?/OBrother,WhereAreYou?(2000,JoelandEt
hanCoen)браћеКоен(CoenBrothers)описујевремееконом
скекризеуАмерици1930ихгодина,приказујућитешкеси
туацијеијунакенаврлобезбрижаникомичанначин.Нема
критикесистемакојијезапаоукризу,нитиприказабезна
дежностијунакатогвремена.Например,БејбифејсНелсон
(BabyFaceNelson)ињеговепљачкеуфилмуО,брате,где
си?приказанесукаочинманичнодепресивногчовекакоји
пљачкасамокадјеуеуфоријибацајућиновацнасвестра
не ради привлачењамедијске пажње.Ни на једномместу
редитељине показују било какву тенденцију да критички
укажунаразлогезападањасистемаукризуипојавугангсте
ра1930их.Иакофилмфункционишесавршено,овакваре
контекстуализацијаНелсоновихмотивазапљачкудиректно
водикаполитичкојпасивизацијикинематографије.Уместо
приказа тешкогживотаинемаштине, каоузрокабављења
криминалом, прошлост нам се приказује аконтекстуално
деполитизовано.Овајфилмјеизузетанпримерпостмодер
некинематографијеиимаврло сложенуцитатну структу
рустављенуодмноштвадругихтекстова.Радњасеодвија
1930их,афилмуструктуралномсмислудиректнопресли
каваХомеровуОдисејумешајућијесаамеричкоммитоло
гијом,мноштвомреференциизнајразличитијихфилмоваи
стварнихликовакојисупотпуноизвучениизконтекста,као
штојетослучајсаБејбифејсНелсоном.ФилмбраћеКоен
на врло површан начин тематизује и расно питање. Један
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одјунакафилма,црнигитаристаТомиЏонсон,директнаје
алузијанастварнопостојећеггитаристуРобертаЏонсона.
ЊеговемукесаКјуклукскланом,којијехтеодагаразапне
иживогспали,приказанесупотпунокомично,каоињего
воизбављење.Изприказаногстичесеутисакданеколици
напојединацаузмалодомишљатостимогусавладатиједну
расистичкуорганизацију.Кјуклукскланјеприказансаве
ликомдозомпостмодернеиронијетакодафилмунедостаје
свакатежинаутретманураснихпитањауАмерици.Исто
тако, политичка превирања из 1930их и локална беском
промиснаборбазавластприказанисууиронијскоммани
русаалузијаманастварнопостојећеполитичаретогдобаи
исмевањемнекадашњихстратегијаосвајањабирачкогтела.

БраћаКоенсухтелидаиспричајубајкуотешкимвремени
ма1930ихиутомесусавршеноуспели.Ипак,остајеути
сакдапостмодернапопуларнакултурасвевишезаобилази
политичкапитањаидасавремениауторинежеледатема
тизујуполитичкепроблемесадашњостиипрошлости.Када
сенекисавременијифилм,каоштојеФорестГамп/Forrest
Gump(1994,RobertZemeckis),дотакнеисторијскополитич
кихтема,ондасетоуглавномдешаванапоједностављени
карикиранначинизкојегсестичеутисакнаивностиибез
болностионогаштосестварнодесило.Реткисусавремени
филмовикоји,каонапримерРатомпротивистине/Wagthe
Dog(1997,BarryLevinson),покрећуважнаполитичкапита
ња,директнопозивајунаодговорностСАДзаспољнополи
тичкегрешкеиприказујусаодговарајућомснагомтежину
појединихисторијскихпериода.СпоменутиауториБогси
Полардпишу:„Историјскитренддеполитизацијенашаоје
својизразусавременомХоливудубашкаоиудругимобла
стимакултурногживота.Нијеизненађујућедавећинасту
дијскихизвршилаца,продуценатаиредитељаумалојмери
показујутенденцијудажеледараденапројектимакојисе
могуозначитикаополитички...”.7

ФилмФорестГамподличанјепримернакомебисемогле
показатисавременетенденцијеопадањаполитичкекултуре
уХоливуду.Уовомфилму,наготовобизаранначин,глав
нијунак,менталносуфицијентан,постајезначајан,аконеи
кључан,факторупокретањудогађајаусавременојамерич
којисторији.Филмреконтекстуализујестварнедогађајена
невероватанаисторичанначинсводећиисторијуиполити
кунабајковитприказитименасдоводидооногаштоЏеј
мсонназивановомповршношћуиплиткошћуусавременој

7 Boggs,C.andPollard,T.(2003)AWorldinChaos:SocialCrisisandtheRise
ofPostmodernCinema,Lanham:Rowman&LittlefieldPublishers,p.241
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популарнојкултури.АмеричкаисторијајеповезанасаФо
рестомјошпрењеговогрођења,јерњеговамајкаодлучује
дамудаимепооснивачуивођиКјуклуксклана.Уфилму
се на моменте виде псеудоисторијски снимци активности
Кјуклукскланa,аониизузетноподсећајунаГрифтитов(D.
W.Griffith)расистичкифилмРађањенације/TheBirthofa
Nation(1915,D.W.Griffith).УфилмуФорестовамајкаобја
шњавадагајеназвалаповођиКјуклукскланреченицом:
Мисвирадимостварикојенемајусмисла,сматрајућидато
штојеонрадионемасмисла.Уствариоправдањењеногчи
нанемамногосмисла,доксетонебимоглорећизасамо
постојањеорганизацијуКјуклуксклана.

ОдрођењападозрелогдобагдефилмпрекидадапратиФо
рестовусудбину,онсрећеЕлвисаПрислија(ElvisPresley),
Џона Кенедија (JohnKennedy), Ричарда Никсона (Richard
Nixon),ЏонаЛенона(JohnLennon),затимутичеилисепо
јављујеупресудниммоментимаамеричкеисторијекаошто
суукидањесегрегацијенаколеџима,Вијетнамскират,ото
пљењеполитичкиходносаАмерикеиКине, афераВотер
гејт,почетаккомпјутерскереволуцијеипочетакекспанзије
Аидса.Најинтересантнијиисторијскидогађајииличности
накојејеФорестутицаојесуЕлвисПрисликогајесреоу
својојмладостииутицаонањегадапреузмењеговчудан
исмешанходдоксвирагитарунајавнимнаступима.Нада
ље,Форестјеприметиочуднасветладокјеспаваоусобиу
Вотергејтхотелуипозваојеобезбеђењедапријавиовајдо
гађајштоједиректнодовелодоразоткривањашпијунских
активностирепубликанскепартијеиВотергејтскандалана
кончегајеНиксонподнеооставку.Накрају,оноштосечи
нивеоманевероватним, јестеФорестовоулагањеогромне
свотеновца,докојегједошаоловомнаракове,укомпанију
којасебавилаправљењемпрвихЕплкомпјутера.Наравно
оваинвестицијамусевишеструкоисплатилаионпостаје
изузетно богат.Иако је показао недовољно интелигенције
дабипохађаоредовнушколу,уфилмусевидионоштоје
вероватнонајпроблематичније,атојеостварењеамеричког
снаузулагањеневероватнеупорности.Филмнамослика
вакакоглавнијунакодрастаумаломместууАлабами,да
бинапустиосвојеместопостајућисвеуспешнији.Насвом
животномпутуонуспевадаутиченанајважнијеличности
идогађајеамеричкеисторије,адаје,присвемутоме,испод
просечнеинтелигенције.

Амерички сан се опет показује као остварив и доступан
свима,пачакионимасаслабијимпредиспозицијама.Ово
је сценарио који у бајковитом постмодерном свету функ
ционише као фикција, а са друге стране са бајковитошћу
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нестаје било каква критичка дистанца и политички анга
жман.Збогпотпунонекритичкогприказадогађајаредитељ
је,садостаразлога,оптуживанзаконзервативизамиподр
жавањеамеричкеполитике.Несхватајућисуштинунапада,
главниглумацТомХенксјебраниофилмкаодеполитизован
и,стога,неподобанзапроцењивањеуполитичкимкатего
ријама.Утеоријскомделуовоградајереченодабилокоји
приказисторијскополитичкихдогађајаилиродних,расних
иликласниходносадајеодређенуперспективуњихсамих.
Затосенекритичностпремаамеричкојспољнојполитициу
ФорестГампуможесагледатикаоњенаапологија,асама
чињеницаданиконијеимаонамерудасеполитичкиизрази
говориопадуполитичкекултуреупостмодерномХоливуду.

НемасумњедајередитељФорестГампаиспричаојошјед
нубајку,самоовогапутазаразликуодбраћеКоен,осавре
менојамеричкојисторији.Овомфилмупридаванесуразли
читеинтерпретацијекојегауглавномоптужујузаконзерва
тивизам.Међутим, за овај раднајважнији је односфилма
премаболнимтачкамаамеричкеполитикеиисторије.Чини
се, каоиудругимпостмодернимостварењима,да је еви
дентнаповршностиаисторичносткојабанализујепрошле
догађаједотемередасуонисамоочишћенисимулакруми
некадашњихзбивања.Џејмсонтврди,каоштојеиуанализи
постмодернихфилмова показано, да се догађаји прошлих
времена,већ једномодиграни,евоцирајупомоћупастиша.
Овимсекреираискривљенасликапрошлости,симулакрум,
са алузијама и копијама старих догађаја, који не преносе
историјскупрошлостонакокакоседесила,већнашестере
отипеопрошлости.Живимоувременумедијскеслике,која
јепрогуталастварнисвет,иукомедоминирапсеудодогађај.
Сликувластитепрошлостиморамотражитиумедијскојкул
турикојанамисторијскедогађајепредстављакрозпопулар
неслике,докнамистинскапрошлостостајеизванстварног
домашаја.НорманДензин(NormanDenzin)укњизиImages
of Postmodern Society пише: „Постмодерно кинематограф
скопредстављањетакођенијеуспелодапонудиништави
шеодповршнеопцијепостојећегстања...Савременакине
матографијанеприказујесаодговарајућомтежиномстварне
животнепроблеме”.8Бодријарјеовупостмодернуситуацију
најрадикалнијеописаоукњизиСимулакрумиисимулација,
речима:„Ми,међутим,улазимоу једнуеруфилмова,који
заправонемајусмисла,којисувеликесинтетичкетвореви
не с варијабилном геометријом”.9 Ништа од оногашто је

8 Denzin,N.(1991)ImagesofPostmodernSociety,London:SAGEPublicati
ons,p.150

9 Bodrijar,Ž.(1991)Simulakrumiisimulacija,NoviSad:Svetovi,стр.47.
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инспирисано стварном историјом у филмовимаО, брате,
гдеси?иФорестуГампунијеседесилоонакокакојетоу
филмуприказано,него је свебанализовано,реконтекстуа
лизованоисаданамсепредстављанаврлопоједностављен
начин.

Другиредитељи,попутбраћеКоениЗемекиса,којипред
стављају најбоље примере савремене америчке кинемато
графије,каоштосуКвентинТарантино(QuentinTarantino),
РобертаРодригез(RobertRodriguez),ТимБартон(TimBur
ton),ОливерСтоун(OliverStone),пачакиВудиАлен(Wo
odyAllen),усвојимостварењимаилисенедотичуполитич
кихпитањаилиторадеудухупостмодернеироније.Пот
пунадеполитизацијагангстерскогфилмауочљивајеуфил
мовимаКвентинаТарантинаПетпарачкеприче/PulpFiction
(1994,QuentinTarantino),Уличнипси/ReservoirDogs(1992,
QuentinTarantino)иЏекиБраун/JackieBrown (1997,Quen
tinTarantino).Тарантиновифилмовипредстављајупримере
пастишаокренутогкинематографијиипопуларнојкултури,
штоукидабилокаквудруштвенополитичкуангажованост.
Међутим,гангстерскижанрјеодсвогнастанка1930ихго
динаипојављивањаХауардХоксовог(HowardHawks)Лица
саожиљком/Scarface(1932,HowardHawks)биовеомадру
штвенокритичкиоријентисанжанр.Збогоштрогкритичког
односапремаамеричкомдруштвубиојезабрањензаснима
њеиприказивањезавремевладавинеПродукционогкодау
класичномХоливуду.Неравноправан статусимигрантских
етничких заједница, немогућност остваривања америчког
сна,класнедруштвенеразликеидруштвенипроблемикао
штосуилегалнадистрибуција алкохола,билисуцентрал
натемажанра.Тарантино,насупроттоме,чинидасујезик
и изглед гангстера једино важни, али не зарад стварања
конфронтације легитимне друштвеној идеологији каошто
јетобиослучајуисторијижанра,већкаопутњеногзане
маривања.ЖанровскаправилауТарантиновимфилмовима
сувишенегоочигледна,алисуупотребљеназарадпрепла
вљивањапопуларнекултуреконвенцијамажанра.Битноје
напоменутидапрватриТарантиновафилманемајуморал
никоментаргангстеровогилегалногпословањаудруштву,
нити нам приказују појединца који због материјалне беде
илидруштвенеискљученостипочињудасебавекримина
лом, већ приказују гангстере као симбол савремене попу
ларне културе. Идеолошко политичких позиција у филму
нема,Тарантиновигангстерскифилмовинисукоментарпоп
културе,онисупопкултура,гангстериусавременомсвету
постојекаоисведруго,онисудеоидруштвенеимедијске
реалности.Мејсон(FranMason)јеукњизиAmericanGang
sterCinemafromLittleCaesartoPalpFiction(2002)написао
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„Филмдоносидруштвогдегангстерскисемиотичкикодови
не постоје само на екрану, већ постају норма свакоднев
ногпонашања, такода гангстернијененормаланнего ти
пичан”.10ПоредТарантина,редитељОливерСтоунснимао
јефилмовесаполитичкимсадржајем,каоштојеЈФК/JFK
(1991,OliverStone).Филмјесниманупостмодерномдуху
испресецаностииаконтекстуалностисличнокаоО,брате,
гдеси?иФорестГамп.Заовајфилмисличнењему,Богс
и Полард пишу: „После ЈФК, многи филмови снимани у
постмодерном стилу током 1990их, славили су ову врсту
антиполитичкогсензибилитетакојипратидубокетрендове
у америчком друштву: опадање цивилне културе, ерозију
јавногповерењаувладуиполитичаре,приватизацијудру
штвеногживота, тривијализацију политичке дебате, идео
лошко приближавање две највеће партије и деструктивно
дејствоновцауизборнимизаконодавнимактивностима”.11

Закључак

Филмскиредитељикојисуснималисвојаостварења1990
ихитокомпрведекаде2000их,упостмодерномманирудо
нелисувеликепомакеукреативномизражавању.Башкадје
генерацијаредитеља,стасалаувременовогХоливуда,била
назаласку,појавиосепостмодернифилм,доносећиновине
у већпостојеће кинематографскеформе које супочеле да
показују знакеисцрпљености.Интертекстуалнацитатност,
аисторијскиприступпрошлости,присвајањеиеклектичко
мешање стилова свих филмских традиција, унело је нову
свежину уХоливудску кинематографију.Постмодерни ре
дитељиуглавномодустајуодкритикевладајућеидеологије,
непроблематизујугорућаполитичкапитањаиинституције
којејеспроводе.Данасјеготовонемогућезамислитидане
киредитељуХоливудуснимитакоснажанфилмкојиоштро
критикујекапиталистичкеодносеимедијскоизрабљивање
људикаоштојетоурадиоСидниПолак(SydneyPollack)у
филмуКоњеубијају,зарне?/TheyShootHorses,Don’tThey?
(1969,SydneyPollack).ОпадањеполитичкекултуреуХоли
вуду очитује се на два начина.Са једне стране, редитељи
којисеопределедаснимефилмсаполитичкимсадржаји
ма раде то на такав начин да нам на аисторијски и често
нетачанначинпредстављајупрошлост,савеликимдозама
ироније,такодакрупниполитичкипроблемипрошлостии

10Mason, F. (2002)AmericanGangster Cinema from Little Caesar to Palp
Fiction,NewYork:PalgraveMacmillan,p.161

11Boggs,C.andPollard,T. (2003)AWorld inChaos:SocialCrisisand the
Rise of Postmodern Cinema, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers,
p.242243
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садашњостиделујубаналноибезазлено.Садругестране,
свејевећибројредитеља,каоштосуТарантино,браћаКоен
иРобертРодригез,којиодустајуодбилокаквогукључива
њаполитичкихилиидеолошкихтемауфилм.Онисуокупи
ранимедијемфилма,његовомисторијоминепоказујуинте
ресовањедасеинтелектуалнопозабавекритикомсистемау
којемживеистварају.Моглобисерећидаовадеполитиза
цијакинематографијенастајеудухупостмодерногвремена
укомевлададисконтинуитетсапрошлошћукоја се скоро
одиграла.Завремемодернистичкогсензибилитетауновом
Холивудуредитељисуснималифилмовесацеловитимна
ративом,бавилисусекључнимполитичкимпитањимапо
лазећиoдјаснихидеолошкихпозиција.Дисконтинуитетса
оваквимприступомснимањуусловљаваданастајуфилмо
викојисеинтелектуалнонеупуштајуузначајнеполитичке
проблеме,већсвојомструктуромисликомсаморефлектују
садашње време убрзаних друштвених промена, фрагмен
тације идентитета појединаца, деполитизације цивилног
друштва,исцрпљеностидеологија,иронијуицинизам.Као
штосуЏејмсониБодријартврдили,савремениХоливудски
филм,каоидругимедији,омогућавазаборављањеипостаје
средствозаостварењеполитичке,идеолошкеиисторијске
амнезије.
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DECLININGOFPOLITICALCULTUREINHOLLYWOOD

Abstract

The aim of this paper is to show a trend in which, by the 1990s,
American media became more and more depoliticized. In that
light, historical trend of media depolitization finds its expression in
contemporary Hollywood filmmaking, as well as in other areas of
culturallife.Thepaperstatesthatthevastmajorityofstudioexecutives,
altogetherwithdirectors,wantlittletodowithprojectsthatmightbe
calledpolitical.Decliningofpolitical culturehasbecomeoneof the
most important features of contemporary Hollywood cinema. Even
filmsthatengageinpoliticsusuallydothatinunhistoricalandincorrect
manner,vastlyusing irony.Themajorproblem is the fact thatwhen
Hollywooddealswithsocialproblemssuchasclass struggle, racism
andpoverty,itperpetuatesthemyththathurdlesinlifecanbeovercome
bymeansofeitherluckorhardwork.Hollywoodcinemafailstodeal
responsiblywith today’s important socialandpoliticalquestions.On
theotherhand,wearefacingthesituationwheremostofthenewfilms
neglectpolitical issues.Postmoderncinemarepresented in theworks
of Tarantino, Rodriguez, Coen Brothers, Stone, or many other film
makers, take as their essential point the references fromotherfilms,
using their images and recycling them. The images in those films
function as the interchangable signs, withmeanings of their own, a
closedworldofmediabasedreferences.TheBaudrillardandJameson
theoryofsimulationisusedtoexplaintheprocesswheresignsloseany
relationshipwithrealityincontemporaymedia.Politics,ifitexistsin
thecinemaatall,becamesmorethaneverapartoftheentertainment
culture,asignwithnomeaning.Thepostmodernturnincultureenables
us to encounter the spirit of antipolitics in themost developed form
so far.WhileNewHollywooddirectors largelycelebrated the liberal
democraticlegacyduringthe1960sandthe1970s,postmodernpictures

showtendencytowarddecliningofpoliticalculture.

Key words: depoliticization, ahistorical, postmodernity, modernity,
Hollywood
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ДВЕ-ТРИ СТВА РИ О ГО ДА РУ
Сажетак:Урадусеразматравезаизмеђудруштвенетеоријеод
носнокритичкесоциологијеифилозофијеиангажованихфилмова
францускогредитељаиистакнутогпредставникановогталаса
(LaNouvelleVague)ЖанЛикГодара.Уз краткиосвртнањего
вефилмове„Дветристварикојезнамоњој”,„Викенд”и„Ки
нескиња”–сватрифилмаснимљенасуисте1967.годинескре
нутајепажњанамогућности„заједничкогнаступа”социологије
исоцијалнефилозофијеифилмскеуметности.

Кључне речи: индустријско друштво, Нови талас, критичка
социологија,социологијафилма.

У једном од кадроваГодаровогфилмаДве илитри ства
ри које знам о њој1 појављује се и књига Рејмона Арона
(RaymonAron) Осамнаест лекција о индустријском дру
штву2. Џепно издање Аронове књиге у којој је изложена
критика индустријског капитализма и потрошачког мен
талитета либерализма ухваћено је кадром довољно дуго
дагледалацможедапрепознанасловкњигеиимеаутора.
Налик приљежном студенту социологије или филозофије
који,сомиљеномкњигомподруком,излазиудруштвода
свимапокажештатренутночита,ЖанЛикГодар(JeanLuc
Godard)гледаоцудословноизлажекорицекњигесвогоми
љеногаутора.

ТимејеулогафранцускогсоциологаифилозофауГодаро
вомфилмуудвостручена.АронучествујеуДветриствари
којезнамоњојгласомкритикеиндустријскогкапитализма
којиГодарпреузимаидајемусопственуауторскувизуелну

1 2оr3ThingsIKnowAboutHer(2ou3chosesquejesaisd’elle)(1967),
režijaŽanLikGodar(JeanLucGodard),CriterionCollection(remasterizo
vanoDVDizdanje).

2 Aron,R.(1986)Dixhuitleçonssurlasociétéindustrielle,Paris:Flamma
rion.
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али и сугестивну аудитивну валоризацију. Јер, мимо свог
обичаја,Годарсеуовомфилмупојављује јошикаонара
тор.АлиГодаримапотребудапокажекогаутораикоједело
цитира3.Такосесоциолошкастудијапознатогфранцуског
писцапојављујекаоједанодактерауфилмупознатогфран
цуског редитеља. Тако социологија, макар једним својим
делом,доспеванафилм,уфилм.

Двеилитристварикојезнамоњој јефилмкоји јеГодар
снимао и завршио исте 1967. године истовремено са још
двафилма:WeekandиКинескиња.Сватрифилмаделеисту
заокупљеност проблемима странпутица либералног капи
тализмаи свакодневицеприпадника средње класе. Главна
јунакињафилмаДвеилитристварикојезнамоњој,Жили
јетЖансонкојуиграМаринаВлади(MarinaVlady)jeуда
таженаимајкачијајерелативноиспразнаирутинизирана
свакодневица,испуњенадосадомиодласцимаукуповину,
допуњенапроституисањемзановац.Наелементимаовере
лативно баналне приче, Годар развија својеврсну критику
буржоаског стила живота, те консеквентно томе, буржоа
скекултуреичитавогсистемаодносаграђанскогпоретка.
ПомажућисеАрономињеговимналазимаоразвојнимка
рактеристикамаиндустријскихдруштава,Годарзастајенад
друштвеномдиверзификацијомипотребомзаконстантним
увећањемфинансијскогкапиталаиекономскемоћи.После
дицедруштвеногнапретка,демократизацијеиеманципаци
јесуиповећањедруштвенихнеједнакости,инемилосрдно
подређивање диктатима профита. Развојне одлике инду
стријскогкапитализмаводе,уГодаровојреинтерпретацији
Арона,доопштегпроституисањадруштвеногпоретка,док
је судбина главне јунакиње Жилијет пројекција система
односакојисунаметнутисамомперверзномлогикомдру
штвеногсистема.

Увлачењедруштвенетеоријеодноснокритичкиоријентиса
несоциологијеисоцијалнефилозофијеуфилмкодГодара
превазилазиоквирефилмског језика,иодфилмачиниде
лимичнуилустрацијудруштвенетеорије.УслучајуГодара,
нијеупитањусамокоришћењефилмскогјезикакаооруђа
друштвене критике, нити употребафилма у сликању суд
бине„малихљуди”чимеседоспевадосвојеврснепоетике,
наликонојскитницеигубитникаЧарлијаЧаплина.Тоније
ни неореалистичка поетика сиромашнихмаргиналацаВи
сконтија,ВиторијадеСикеилиФелинија,упркосопштим
констатацијама о континуитету и примопредајама између

3 Loshitzky,Y.(1995)TheRadicalFacesofGodardandBertolucci,Detroit:
WayneStateUniversity,p.144.
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италијанског неореализма ифранцускогновогталаса (La
NouvelleVague),којем,каоједанодродоначелника,припада
иГодар.Упогледуосећајностизапроблемеобичногсвета,
маргиналацаиуопштеузевоногаштоданасспадаудомен
социологије свакодневногживота – уГодаровојфилмској
поетициможесепратитизаједничканиткојапочињеодДо
последњегдаха,икојасенастављасведоњеговихрадова
токомосамдесетих.Алидруштвеникритицизамирадика
лизамфилмскогјезикакојисепрепознајеуГодаровимра
довимаскрајашездесетихпредстављаупадљивискоракиз
оногаштопрелазизнеореализмауновиталаснудисамотек
неколикогодинараније.

ОдантијунакаМишелаПоакара(Белмондо)изДопослед
њег даха (1961), доВикенда (1967), Годар је еволуирао у
исказивањусвојихполитичкихиидеолошкихставова.Ма
њејетуречофилмскомјезикуутехничкомсмислу,каоо
техникамаупотребекамере,снимањаимонтирања4,амного
вишеотематизацијиифилмскојреконструкцијидруштве
ногпросторакаосимболичкогпростораукојемсеодвија
јуодносипредстављенифилмскомпричом.Језиккојимсе
Годарприликомовереконструкцијеслужијеутоликоисо
циолошки.МишелПоакар,мадабезобзирниситнибандит
иубица, својомфуриозношћуимладошћу јошувекможе
дакодгледаоцаизазовеизвесносажаљење.Нобрачнипар
са скривеним међусобним убилачким намерама (Корин и
Ролан) – чију судбину пратифилмWeekand, и који током
заједничкогвикендапреживесаобраћајнунезгоду,посетеи
убијуКорининумајку,тесепридружеканибалномчинуод
метнутехипизаједниценакојуслучајнонаиђу,неизазива
никаквесимпатије,већсвојомбизарношћунамећепитањеу
каквомдруштвујетаконештоуопштемогуће.

Такосесимболичкипростордруштвапредстављеногфил
мом испуњава референцама које у приличној мери имају
бурдијеовски карактер. Симболичка моћ којом располажу
јунациГодаровихфилмованисусамоуфункцијинарације
односноуживљавањауфилмскупричу,већуфункцијисо
циолошкогскицирањањиховогдруштвеногположаја,одно
снокласнеприпадностиистилаживота,реконструисаних
помоћуфилма.Проституција,какобисестеклаиочувала
финансијсканезависност(Дветристварикојезнамоњој),
бизарнасамодовољноствишесредњекласе,која,исцрпена
уконзумеризму,налазичулнеиинтелектуалненадражајеу
социјалномрастројству,убиствуиканибализму(Weekand),

4 Видети: Bek,A. de (2010)Novi talas. Portret jedne mladosti, Beograd:
Službeniglasnik,str.7784.
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тенајзад,насиље,тероризамиполитичкиекстремизамкао
покушај разрешења грађанске испразности (Кинескиња),
код Годара представљају истовремено средства критике
друштвеног системау видуизвесне ауторске горке (само)
ироније,алиианалитичкиинструментзањеговусоциоло
шкофилозофскуанализу.

ТакоГодаровангажманподразумевавизуелнуиинтелекту
алнупроблематизацијуувидуразрадеосновнихпоставки
критичкиоријентисанедруштвенетеоријесвогвремена,па
сепонегдезањеговеинтелектуалнеузорејошпрозивајуи
АнриЛефевриЕдгарМорен,сведотврдњеда јеГодару
филмуистоштосуЛефевриМоренудруштвенојтеорији
икритици.

Стоганаведенифилмови(Двеилитристварикојезнамо
њој, Викенд и Кинескиња) заузимају посебно место у Го
даровојфилмографији, каонастојањеда сенадиректани
експлицитанначинпроговори о друштвенимпроблемима,
односно као његово настојање да преузме на себе улогу
друштвеногкритичара.Ваљалобиподсетитинаоколности
францускогдруштваупериодушездесетихгодина:критич
киоријентисанасоцијалнафилозофијаисоциологијаника
данисубилеприсутнијеујавномживотунегоутомпери
оду.Годаровуспонифантастичнапопуларностиутицају
Француској,алииуАмерици,дешаваосешездесетихгоди
надвадесетогвека,атосугодинеалжирскогратаиратау
Вијетнаму,студентскихпротеста,каоигодинеСартра,Фу
коа,ЛевиСтроса,РејмонаАрона.Засоциологијуифилозо
фијуфилмаГодаровкритичкиприлоганализифранцуског,
односнограђанскогдруштвашездесетихгодина,имапосе
банзначај,независночакодпоетскихифилмскоизражајних
постигнућакојасеиданаспрепознајукаоњеговообележје
односнодоприносфилмскојуметности.

Пренеголидасредствимасуптилнеистудиознепсихолошке
анализесвојихликовапружизаокруженустудијуграђанске
класе,илида,путеммедитативнерефлексије,поставиоп
штапитањаосмислуљускеегзистенције,оБогуиљудској
судбини (Бергман), Годар приступа донекле фрагментар
ном, донекле самореферентном, свакако самоироничном5

алииексплицитномскицирањуфилозофскихидруштвених
дилемасвогавремена.Утоликозаистауњеговомисказуима
достаодситуационистичког,постнадреалистичког,ирониј
ског освртанадруштвену стварност, упркосчињеницида

5 Видети:Thiher,A.(1976)PostmodernDilemmas:Godard’sAlphavilleand
TwoorThreeThingsThat IKnow aboutHer,Boundary 2,Vol. 4,No. 3
(Spring,1976),p.962.
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суфранцускиситуационисти,начелусаГиДебором(Guy
Debord),критиковалиГодаровкритицизамтакођекаоједан
видпозерства6.НобићедајеутојкритицинарачунГодара
доминантнатензијаповодомправапрвенстванадруштвену
критику,пасусенаударуситуационистанашлипоредГода
раиЛујАрагон,каоиЖанПолСартр.

Филм је,несумњиво,одсамихсвојихпочетакасвојомви
зуелношћуинаративношћузначајанпреносилацфилозоф
скихставоваипогледанасвет.Својеврснафилозофијаса
држанајеуфилмусамомвизуелношћу,односновизуелном
рефлексивношћуживотакојајеуфилмусадржана.Већти
ме је филм свакако својеврсна филозофија. Но разбијање
конвенционалногфилмског језика,карактеристичнозаГо
даровупоетику,приводифилмфилозофији,илибоље,анга
жованусоцијалнуфилозофијуфилмунаначинкојизахтева
додатниипосебанангажмангледаоца.Онјеобавезанида
препозна(прочита)порукекојемуфилмшаље,несамона
нивоуњеговевизуелности,већињегове„интелектуалнере
ферентности”упогледулитературенакојусепозива,одно
сноауторске(режисерске)самореферентностикојарачунаи
сагледаочевомприпремљеношћузатаквуреферентност,у
видуњеговеспособностидапрепознаврстудискурса,одно
снолитературунакојусеауторпозива.Овопакподразумева
сложенијинивокомуникацијеизмеђуауторафилма,самог
филмаигледаоца.

Тимесенајзадотварапитањеоправојмериангажованости
филма, као и омери директног позивања на одговарајућу
критичку литературу каона „теоријски либрето” којим се
олакшавапраћењенаративакојунамфилмприказује,уто
ликоштојесамарадњаподређенаненаративнимтеорети
зираним обрасцима комуникације. Годаров пример стога
можебитиподстицајанзаевентуаланимогућ„заједнички
наступ”критичкиоријентисанедруштвенетеоријеодносно
социологијеисоцијалнефилозофијеифилмскеуметности.
Чиниседаисадистанцеодчетрдесетакгодинауодносуна
Годаровеполитичкиангажованефилмовескрајашездесе
тих,овајподстицајнегубинаснази.

6 McDonough,T.(ed.)(2002)GuyDebordandtheSituationistInternational
(TextandDocuments),TheMitPress/AnOctoberBook,p.185.
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TWOORTHREETHINGSONGODARD

Abstract

The paper studies the connection between social theory i.e. critical
sociology and philosophy and the committed films of the French
director and famous representative of the Nouvelle Vague – Jean
LucGodard.WithashortreviewofhismoviesTwoorThreeThings
IKnowAboutHer,TheWeekEndandLaChinoise – all threewere
madein1967–attentionwasdrawntothepossibilityofa“jointact“of

sociology,socialphilosophyandfilmart.
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Abstract:Theauthor explores freedomand love inBazLuhrmann’s
movie“MoulinRouge”!Theauthormakesparallelsbetweentheway
inwhichfreedomandlove,asbasichumancapacities,areaddressed
within the aesthetic framework of themovie, and the role that these
capacities play in the Christian (especially Orthodox Christian)
anthropologyandontology.

Keywords:freedom,love,MoulinRouge,theater,tragedy

2001wasaveryproductiveyearforthefilmindustry.Among
many movies released in that year, I want to focus on one
that I consider an extraordinary achievement. It is a Baz
Luhrmann’sfilmMoulinRouge,afilmthatmanifestsitselfasa
veryrichsourceforreflectiononsomeoftheverybasiconto
anthropologicalissues.

My claim is that Moulin Rouge is primarily a movie about
freedom and love. These two themes make the movie very
interesting from a theological perspective, since it can be
claimedthatfreedomandlovearecentralconceptsinChristian
theologyingeneral,andintheOrthodoxChristiantheologyin
particular.Itwillanalyzehowfreedomandlovearedepictedin
thismovie,andhowwecanreflectuponthemfromatheological
perspective.

That said, the intention is not to argue thatMoulin Rouge is
aboutChristian anthropological conceptsor that it is amovie
madewithintent toaddressparticulartheological issues.AllI

DAVOR DŽALTO
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amsaying is that the topics thismovieexplores, and theway
thesetopicsareapproached,makeitpossibletorelatethemtoan
OrthodoxChristianunderstandingoffreedomandloveasbasic
humancapacities.

***

MoulinRougebeginsasastoryaboutayoungpoet,Christian
(EwanMcGregor),whocomestoParis.Heclearlyexplainshis
intentionsattheverybeginning:

“Ihadcometoliveapennilessexistence.Ihadcometowrite
about the truth, beauty, freedom and thatwhich I believed in
aboveallthings:love.”

HelivesinMontmartrewherehemeetsagroupofartistslead
byToulouseLautrec.Theywant christian to help themfinish
preparations for a show “Spectacular Spectacular” that they
intendtopresenttoMr.Zidler,theowneroftheMoulinRouge.
Theyhope toconvinceZidler to stage theperformanceat the
Moulin Rouge. The Moulin Rouge is, from this historical
distance, not only a famous cabaret/bordello, but a place that
signifies Bohemian life with all its virtues and vices, glories
andmiseries.TheMoulinRougehadobtainedacultstatus in
thehistoryofParisandinthehistoryofavantgardeart.Itwas
alreadyaplaceofcreativeanderoticexaltations,aswellasa
placeofsuffering.

Toulousehasaplan todressChristian ina suit and introduce
himasafamousEnglishwritertotheMoulinRouge’sstar,the
courtesanSatine.OnceSatinehearshispoetry,shewillconvince
Zidler to let Christian write the play. From the moment that
ChristianmeetsSatine,hefallsinlovewithher.Satinemistakes
Christian for aDuke shewas supposed tomeet, and realizes
themistakejustbeforetheDukehimselfarrivesatherchamber.
Rightthere,inSatine’sroom,ToulouseLautrecandtherestof
thegroup, togetherwithZidler,stageasmallperformancefor
theDuke,tryingtoconvincehimtosponsortheproductionof
the show.The story, as theypresent it to theDuke, “is about
love.” In that story, anevilmaharajah invadesakingdom.To
savethekingdom,acourtesanthemostbeautifulcourtesanin
thewholeworldhastoseducethemaharajah.However,onthe
nightofseductionshemistakesapennilesssitarplayer,whois
dressedasamaharajah,formaharajahhimself,andfallsinlove
withhim.

Themotifsofseduction,mistakenidentitiesandfallinginlove
become crucial here. Christian quickly transforms the “real”
courseofeventsintoastory,whichshould,inreturn,impactthe
reality; in reality, the story (betweenhimandSatine)has just
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started,andthestoryfortheplayhastobetoldinsuchamanner,
whichwouldconvincetheDuketoinvest.

Alreadyherethemainstructureoftheplayisunveiled:stories
arebeingtoldwithinthestoriesthemselves.The“reality”and
the “play” intertwine, which often makes it very difficult to
differentiate reality from the play and the play from reality.
Mistaken identities can be interpreted as playing a false role
(Christian playing the Duke, the sitar player playing the
maharajah), which makes it possible for a “real” identity to
appear. Inotherwords,onlybyplaying the false role can the
humanbeingcometoasituationinwhichhis/herrealidentityis
revealed.Thatisthemomentoffallinginlove,inwhichthetrue
identityoftheloverisrevealed.Fromthepointofviewofthe
Orthodoxtheology,thisisaprecisedescriptionofhowhuman
real, personal identities emerge. The transformation from a
beingwhowearsamask–aspecificroleplayedinbiological
orsociallife–oneneedsto“love,andbelovedinreturn”(the
wordsfromtheverybeginningofthemovie).Arelationoflove
iswhatconstitutesthehumanbeing,andwhatmakesitpossible
toreally“know”someone.

The Duke likes the idea but, at the end of the improvised
performance,heasksprophetically:

“Andintheend,shouldsomeonedie?”

Hedecidestosupporttheproductionoftheshowand,moreover,
heoffersZidlermoneytoinvestintheMoulinRougeinorder
totransformitintoa“realtheater”.InreturnheasksforSatine
to be his exclusive concubine.However, the course of events
begins to resemble thecourseof thestory; the imageof“real
life”startsimitatingthestory(art)andnotviceversa.

SatinefallsinlovewithChristianandduringrehearsalsfortheir
showtheykeepseeingeachothersecretly,hidingfromZidler
andtheDuke.Spendingthenightwith theDukeisconstantly
postponed.TheDuke finallywarns Zidler that hemight stop
financingtheshowifSatinedoesnotvisithim.Horrifiedwith
theideathattheDukemightstopfinancingtheproject,Zidler
insiststhatSatinemustmeettheDuke,andarrangesameeting.
However,thatveryevening,Satinefaints.Thedoctordiscovers
that she is suffering from tuberculosis andwillnot livemuch
longer.Thismomentsignifiestheturningpoint,when,following
theclassicaltragicnarrative,thepleasuresandenjoyment,based
onthesinthathasbeencommitted,mustturnintotheiropposite,
intoa sufferingasacompensation for the sin.The sin in this
caseisSatine’sandChristian’ssecretlove,whichgoesagainst
the“rules”andexpectationsofthemicrocosmosinwhichtheir
life and artstory takes place. Instead ofmaking the rational
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choice – to choose theDuke,who can bring her success and
happiness and enable her to become “a real actress” –Satine
chose unwisely – the penniless sitar player, Christian. This
choice defies the firm and rational structure of the (micro)
cosmos,andthereforeitmustbepunishedforthat.

TheDukeeventuallydiscoversSatine’saffairwithChristian,and
thusalsorealizestheparallelbetweentheplayheisfinancing
andthe“real”narrativegoingonbetweenSatineandChristian,
andtheimageofhimselfasthe“evilmaharajah.”Beingunable
to make Satine love him, the Duke demands that Zidler and
thegrouprewritethescript.TheDukewantsthestoryend“his
way,”withtheevilmaharajahandconcubineendinguptogether.
Inotherwords,beingunabletochangethesituationin“reality,”
theDukedecidestochangetheplay.

Topreservetheoriginalendingandsavetheplayfromthelast
minute changes, Satine offers theDuke to dinewith him and
spend the night together.However, on herway to theDuke’s
chamber, Satine realizes she cannot sleep with the Duke or
maintainthepretenseanymore.WhentheDuketriestorapeher,
sheisrescuedbyoneofthecabaretdancers.Shereuniteswith
Christian,withwhom shemakes plans to run away from the
MoulinRouge,theDuke,andherpastlife.

This can be interpreted as her second sin which seals her
destiny.SherebelsagainsttheDuke,whoinZidler’swordsis
“apowerfulman,”amanwhocandecide,inadivinemanner,
aboutlifeanddeath.

WhileSatine is preparing to leave,Zidler comes to her room
tryingtostopherhetellsherthattheDukeplanstokillChristian.
Theonlysolution is toaccept themercilessdestiny;shemust
stay and spend the nightwith theDuke.Satinemakes afinal
attempttoescapetheinevitablecourseofevents.Shemakesan
attempttobreakfree:

“I don’t need you anymore! All my life you made me
believeIwasonlyworthwhatsomeonewouldpayforme!
ButChristianlovesme.HelovesmeHarold.Helovesme.
Andthatiswortheverything.Wearegoingawayfromyou,
awayfromtheDuke,awayfromtheMoulinRouge!”

ThisistheculminationofSatine’srebellionagainstthe(micro)
cosmosandtheculminationofherattempttobefree,tolivean
authenticexistence.Thefoundationofthisnewexistenceislove.
ItisimportanttonotethatsherepeatsthreetimesthatChristian
lovesher.Inthemiddleofthistragicnarrative,Satineisusing
anotherancientliteraryform,typical,butnotexclusive,ofthe
BibleandtheJudeoChristiantradition.Itistherepetitionofa
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wordoraphrasethreetimes,whichisasymbolofendlessness
andeternity.Itisalsoawaytoexpresstheabsoluteness,away
toconfirmandsealsomethingforever.Inthiscaseitisboththeir
loveandtheirpersonalidentitiesthathavebeen(newly)born.

Atthatmoment,Zidlerpronouncestheverdict.HetellsSatine
thetruthaboutherhealth:

“Youaredying,Satine.”

Heconvincesher thatshemustsee theDuke inorder tosave
theshow,butalsotosaveherlover,Christian.Shemustmake
Christianbelieve that shedoesn’t lovehim,which is theonly
way to prevent him from fighting for her and from trying to
rescue her. It is also the onlyway to saveChristian from the
Dukewhowantstokillhim.Zidler’sadviceis:

“SendChristianaway.Onlyyoucansavehim.(…)Make
himbelieveyoudon’tlovehim.Hurthim.Hurthimtosave
him.”

At this point, when the verdict has been announced, Zidler
revealstheinescapablefaith,themerciless,impersonallawsof
destinythatseemtogovernbothhumanlivesandhumanartistic
production:

“The show must go on, Satine. We’re creatures of the
underworld.Wecan’taffordtolove.”

Zidler then leaves her room.As he passes three seamstresses
sittingonthestaircase,hesings:

“Anotherhero,anothermindlesscrime,behindthecurtain,
in thepantomime.Onandon.Doesanybodyknowwhat
wearelivingfor?”

Themotif of three seamstresses reminds us of theMoirai, or
Parcae, the goddesses of faith. In ancient Greek mythology,
Clothospinsthethreadoflifefromherdistaffontoherspindle
(birth),Lachesismeasuresthethreadoflife,whileAtroposcuts
thethreadoflife(death).ThissignifiesthemomentwhenSatine
acceptstheinevitabilityofherdestiny,bothasaperson,andasa
characterintheplay.Shebecomesanactressagain,toperforma
newroleinthereallife,tomakeChristianbelieveshedoesnot
lovehimanymore.Satinegoes toChristianand tellshim that
theycannolongerseeeachother,asshewillbestayingwith
theDuke.

Onthefirstnightoftheshow,ChristiansneaksintotheMoulin
Rouge, topaySatine as awhore, just as theDukewas ready
topayforherlove.WhiledemandingtohearfromSatinethat
she does not love him, theyfind themselves in themiddle of
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theplay, righton thestage.After the initialconfusion,Zidler,
whoplaystheroleoftheevilmaharajah,continueswithhisrole
andconvincestheaudiencethatChristianisthedisguisedsitar
player.WhenChristianacceptswhatseemstobetheinevitable,
thattheshowwillendtheDuke’sway,hestepsdownfromthe
stageandwalkstowardtheexit.Toulouserealizeswhatisgoing
on,andshoutsoneofChristian’sline:

“Thegreatestthingyou’lleverlearnisjusttoloveandbe
lovedinreturn.”

Satine starts singing the songChristianwrote to express their
love, which makes Christian realize that she is still in love
withhim.He returnsand they reunite again, in themiddleof
the stage, singing their song.After the curtain closes, Satine
and Christian affirm their love to each other, just before she
dies.Astheaudiencefreneticallyapplaude,expressingahuge
satisfaction with such a spectacular performance, Satine lies
deadinthemiddleofher(micro)cosmosshetriedtoescape,in
ordertofinda“real”lifeandbecomea“real”actress.

The whole movie, with its scenography, music, dance,
photography,isitself“aspectacularspectacle.”Thecombination
of different artistic media, and the elimination of the border
between a theatrical context and ordinary life, results in the
Moulin Rouge being envisioned as a postmodern version of
the Gesamtkunstwerk. The very structure of the movie is a
postmodern collage, combining different styles, making it
reminiscenttodifferenthistoricalperiodsandmotifs.

This structure allows art and life to intertwine in such away
thatastoryfromtheartisticcontext (theater)affects things in
the “real” life, and vice versa. The idea that art can become
themeans of contextualizing life, a placewhere life is better
understood,oraplacewherelifeactuallytakesplacehasalong
history.Itcanbefoundinancientnarratives, inScheherazade
andOneThousandandOneNights,orinmodernstoriessuch
asIvoAndrić’snovelAskaandtheWolf.Theartisticcontextor
artisticperformancestandsinalloftheseexamplesforaspace
inwhichthemaincharacterisonaquestforfreedom.

Thetopicoffreedom,andthehumanattempttoovercomethe
boundaries of destiny and various sorts of necessities in the
contextoftheater,iswhatconnectstheMoulinRougewiththe
ancienttragicnarrativesinthemostdirectway,butalsowiththe
Christianunderstandingoffreedomasthefoundationofhuman
(true) existence. In fact, Moulin Rouge can be understood
as a typical postmodern story that repeats the structure of an
ancienttragedy.Themaincharacteris,fromtheverybeginning,
sentencedtodie.However,whatconstitutestheancienttragedy
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isnotonly the inevitabilityofdeath,butalso the inevitability
ofdestinywhichthemaincharacterfacesinhisorherattempt
tobecomefree.Thismotifispreciselywhatmakestheancient
tragicnarrativesprotoChristian.AsJohnZizioulaspointedout
inhisbookBeingasCommunion,1itisthroughthecontextof
ancient tragedies thatwefind a very clear idea of the human
personal identity,which is affirmed through the tragic course
of events.Human personal identity is born out of the human
attempttoovercomethenecessityoffaith,torebelagainstthe
everlasting lawsand toexist in a freeway.The tragicfigures
face the necessary punishment for the fact that they dared to
confronttheeverlastinglawsofcosmos(order),andtoattempt
to break them. However, even as they face death or endless
suffering, it isprecisely in thismanifestationof their freedom
against destiny that they appear as persons. However, what
givesMoulinRougeadistinctquality(fromthepointofview
of Christian anthropology) is love which transcends all the
boundariesoftheworldinwhichthecharactersaresituated.For
Christians,love,togetherwithfreedom,istheonlywayinwhich
theuniquenessofhumanbeingcanbeestablishedandsustained.
InMoulin Rouge, love is a means to overcome the state of
necessity: the physical, social and existential traps in which
humanbeingsfindthemselves.Christian’sloveforSatine,and
herloveforhim,becomessomething,inSatine’swords,“thatis
wortheverything.”Inspiteofherinabilitytoescapethetragedy
thatsomehowcomesfromwithinherself(tuberculosis),Satine
istransformedintoauniqueperson,someonewhoisnotjusta
courtesananymore,someonewhohasdiscoveredthemeaning
oflife.Andthatlove,whichgivesthelifeameaning,willlast
forever.

InconsideringChristian’soriginalintentionwhenhearrivedin
Paris,to“writeaboutthetruth,beauty,freedomandthatwhichI
believedinaboveallthings:love,”wefindanothermotifwhich
is significant from the point of view of Christian ontology.
Truth, freedom and love (together with beauty) are parts of
thesameequation.ForChristiantheology,thesecategoriesare
inseparable,sincethe“Truth”canonlymanifestitself,andcan
onlybecomeintelligible,throughlove.Tolovemeanstotakepart
inmakingthetruthpresent,andtoparticipateinit.Therecannot
betruthoutsidetheloverelationship,sincetheveryrelationship
ofloveconstitutesthepersonalidentityofthosewholoveand
are being loved. Personal identity is the primary ontological
realityforChristians.Beingapersonistherevelationoftruth,
the revelation of the only truemode of existence – existence

1 Zizioulas, J. (1985)BeingasCommunion,Crestwood,NY:St.Vladimir’s
SeminaryPress.
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in a communion.Thus thefirst and thefinalmessages of the
movie,itsAlphaandOmega,areexpressedinasentencewhich
summarizesnotonlythestoryoftheMoulinRougebutofthe
entireChristianteaching:

“Thegreatestthingyouwilleverlearnisjusttolove,and
belovedinreturn.”
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„Светпостајефилм,кинема....Оноштоседешаванапро
зорувоза,напрозоруаутомобила,нателевизијскомекрану
јестеиставрстакинематизма.”1

Пребацивањетежиштасапросторанавременскудимензију
накрају20.векатезајекојасвојеупориштеимаурадовима
бројнихтеоретичара.2Вирилиоовоизмештањетежиштави
диусвевећемубрзањувременаиуводинизновихпојмова
који,заразликуодпостојећих,наглашавајувременскуди
мензију: хронополитика насупрот геополитике, дромокра
тијанасупротдемократије,хронографијанасупрот геогра
фије,дромоскопијанасупротстробоскопијиидромологија
каоновинивофеноменологије.Овапроменанеодвојиваје
одтехнолошкогразвоја.ВирилиочакистичедаМодерназа
почиње, не саиндустријскомреволуцијом, већ сапојавом
телескопа и промењеномперцепцијом.Појавом телескопа
је,попрвипут,релативизованадоминацијапросторајерје
омогућенотренутновиђењеи,самимтим,савладавање,до
таданезамисливихраздаљина.

Следећуфазу,кључнузапребацивањетежиштанавременску
димензију, обележава појавафилмa.3 Покретањем слика –
убрзанимпромицањем,ограниченимтрајањемиишчезава
њем–попрвипут јебиломогућевидетивремеиефекте
брзиненаодређенипредметзаштаВирилиоуводитермин
дромоскопија. Са појавомфилма, оношто је било потпу
нонезамисливоинапотпуносупротстављенимполовима–
сликаипокрет–постају једно,или, какобиДелезрекао,
сликапокрет,новареалностукојојјесаставнидеослике
временскадимензија.

Прекофилматемпоралностулазиуслику,алитусенеза
уставља.Прелазиинадругеформевизуелногпатако,оно
што јебилопољеликовногпрепојавефилма–пресвега,
сликаискулптура–накрају20.векатрансформисанојеу

1 Вирилио,П.иЛотрингер,С.(2011)Чистират:двадесетпетгодина
касније,Београд:Факултетзамедијеикомуникације,Центарзамедије
икомуникације,78.

2 Например:Вирилио,П.иБауман,З.
3 „Појављивање или нестајање, све је то трик. То је оношто се деша

ва уфилмовима.Естетика сликарства (с обзиромна естетикуфилма)
почиванапојављивању.Сликар сликаиобриси сепојављују, сведок
сликанебудепотпунозавршена,фиксиранаилакирана.Насупроттоме,
филмскесликесуприсутнетакоштосењихдвадесетчетирипојављује
уједнојсекунди.Онесуприсутнезатоштобрзоишчезавају.Онедају
утисакпокрета,односнокретања,затоштонестајучимбудуопажене.
Онепостојезатоштосунестабилне,затоштоизмичу.Туимамоједну
инверзијупикторалнеестетикепојављивањауестетикунестајања,фо
токинематовидеохолографскуестетику.”Вирилио,П.иЛотрингер,С.
(2011)Чистират:двадесетпетгодинакасније,нав.дело,стр.78.
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пољевизуелнихистраживањакоје,поредкласичнихмедија
укључујеиниздругих,већтокомдругеполовине20.века
афирмисаних, уметничких пракси. Заједнички именитељ
овихуметничкихпраксијевременскадимензија:ограниче
нотрајање,урачунавањепроцеса,променаипокретакојису
управопрекофилмапосталисаставнидеовизуелнихистра
живања.Ефекаттемпоралностипреузетизфилмајеследе
ћи:уметничкодело,традиционалнонепроменљиво,трајно,
направљенотакода,уидеалномслучају,вечнотраједобија
новудимензију,флуидност;уметничкоделонијевишену
жнопредмет,већиодређенарадња,процес,искуство,спек
таклилидогађај.

Накрају20.века,сапојавомдигиталнихтехнологијаииз
једначавањембрзинепреношењаинформацијасабрзином
светлости, време је (идаље...),не самоодређујућакомпо
нентанашегсвакодневногделовања,већиновац,абрзина
је постала оружје.4 Вирилио говори о нестајању историје
(каопроширењавремена,временакојетраје,екстензивног
времена,историјскогвремена)укористтренутка(тренутно
сти,посвудашњеприсутности,интензивногвремена)ити
ранијереалногвремена.Какоједошлодоувођењавремен
скедимензијеурегистарвизуелногистраживања?Којесу
последицеовепромене?Заштојефилмимаокључнуулогу
уувођењутемпоралностиууметничкирад?Какоуметнич
коделофункционишепреинаконувођењатемпоралности?
Којисуефектифлуидности?Штајефлуидностуметничког
радапроменилауначинуњеговогфункционисања?некасу
одпитањаокојимаћебитиречиуовомраду.

Одсуствовременскедимензије

Временскадимензија је,сведопојаветехничкерепродук
ције, готово у потпуности ван фокуса интересовања ли
ковнихуметника.Модернистичкасликаодричевременску
димензију или је третира посредно као одређениформал
нојезичкикомплекс.Усвом„Унистичкомманифесту”пи
саном 1928. године,Шчемински каже да само просторни
елементи припадају пластичким уметностима и залаже се
заукидањевременскедимензијенасликарскојповршини.5
Онзакључуједајевременскадимензијаприсутнаутради
ционалнојслициитосенајбољеможевидетинапримеру
барокнеслике.Једноодглавнихобележјабарокнесликеје
динамизамлинијаибојакојиимплицитноуказујенапокрет.

4 Например,брзинапреношењаинформацијакојимасмобомбардовани,
информатичкабомба...Тосусве,садавећустаљенитерминиизвојног
речникакојисупосталисаставнидеоинформатичкогдискурса.

5 Strzeminski,W.(1994)Unisminpainting,Lodz.(репринт:Warszawa1928)
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Сукобљавањелинијаитензијауслицијединамичкифено
менјерсеодвијаувремену.Изтогадолазидозакључкада
динамизамуслицинаглашававременскудимензију.Тако
ђе,посматрањеслике,постепенооткривањењеногсадржаја
одвијасеувремену.Шчеминскисматрадабисликатребало
дабудечиствизуелнифеномен–анеилузијанекогфеноме
наванслике–изалажесезаукидањенарације,садржајаи
репрезентације,асамимтимивременскедимензијеусли
ци.Тимесликуиздвајаурегистарнедодирљивог,затворену
ииспражњенуоднесликарскогсадржаја.

„Наш циљ је изванвременска слика, која ради једино са
димензијомпростора.”6

Акосемодернистичкасликаупоредисатрадиционалномпо
питањувременскедимензије,долазиседоследећегзакључ
ка:временскадимензијауренесанснојслицикаодоминант
номликовноммоделуузападноевропскојуметностиније
директноприсутна,алинијениексплицитноискљученакао
умодернистичкојслици.Поштојеосновнафункцијарене
санснесликерепрезентација,онаукључујеодређенунара
цију(скупмотиваумеђусобнојрелацији),илузионистичке
елементекаоштосусветлост,сенка,простор;догађајкоји
сепредстављанајчешћеприпадапрошлости–историјској,
митолошкојилинепосреднојпрошлости.Оноштојеглав
нообележјеренесанснесликејеперспективаорганизација
простораунутарслике.Просторкао„осећајсвета”7,“визија
света”8,„представаосвету”9,начинвизуелногизражавања
ставаосветусвеобухватан,целовитдоживљајсвета–од
сликавасеуправоуначинунакојијепредстављенпростор
услициштојеПанофскиузеокаополазиштезасвојутезуо
перспективикао„симболичкојформи”10.

Услицисетореализујестварањемидеализованогпросто
ра који само привидно одговара субјективном визуелном
утиску затоштосепредстављаувекуодносуна субјекат,
посматрача. Реч је о „апстракцији стварности”, о матема
тички изведеном простору који не одговара непосредном
опажању.Квалитетитогапросторакаоштосухомогеност,

6 Исто.
7 Панофски,Е.Перспективакао‘симболичкаформа,у:Расправеооснов
нимпитањиманаукеоуметности,приредиоГаврић,З.(1999)Београд:
Боговађа,стр.156.

8 Франкастел, П. (1974) Студије из социологије уметности, Београд,
стр.143.

9 Хајдегер, М. (2000) Доба слике света, у:Шумски путеви, Београд:
Плато.

10Панофски,E.нав.дело.
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континуираност, бесконачност, рационалност упућују на
структурирањеодређенеслике,екранакојинуди–илина
меће–представуосавршеноуређеном,разумљивом,појм
љивом,искуственом,смисленомсветуукојемјечовекглав
нипротагониста.Икона,сдругестране,представљасасвим
другачијесхватањеслике,простораивременауслици.Оно
штојеуренесанснојслици„објективни”,математичкиили
„природни”наставакреалногпростора,којисетумачикао
„прозорусвет”,уиконијеунутрашњи,менталниилипро
стор духовног.Икона је „прозор у вечност”11, вечну сада
шњостисамимтимослобођенајепредстављањадимензија
временаипростора.

Техничкарепродукција

Техничкарепродукцијаизменилаје,несамосхватањетра
диционалнеуметности,већиуметностигенерално.12Поста
вља се питање:шта се са појавом техничке репродукције
десилопопитањувременаипростора?Перспективнопред
стављањепросторапосталојеједноодглавнихобележјаи
фотографије ифилма и тиме је успостављен континуитет
са традиционалном уметношћу. Истовремено, „објектив
ност”ренесансногпросторапренеласенасхватањемедија
уопште.13РазликуизмеђуфотографскеифилмскесликеДе
лезобјашњавакаоразликуизмеђуотискакалупаиотиска
трајања.Уфотографијикадарсе„дефинишејединственом
ифронталномтачкомгледиштакојупоседујепосматрачне
когнепроменљивогскупа.Ту,дакле,немакомуникацијеиз
међупроменљивихскуповакојиупућујуједнинадругe”14.
Покретнасликасе,сдругестране,конституише„узпомоћ
мобилностикамере”и„узпомоћмонтаже”:„Натајначин
семоглодоћидочистепокретљивостииздвојенеизпокрета
личности,узсамомалакретањакамере...”15

Филмска слика довела је у питање устаљено становиште
покојемјесликасупротносткретању.16Делезтодоводиу

11Флоренски,П.(1999)Иконостас,Београд:Јасен,стр.49.
12Бењамин,В.(2006)Уметничкоделоураздобљуњеговетехничкерепро

дуктивности,у:Офотографијииуметности,Београд:Културницен
тарБеограда.

13„Устаљено је да се објективним назива оношто ‘види’ камера, а су
бјективнимоноштовидилик”;Делез,Ж.(2010)Филм2:Сликавреме,
Београд:ФилмскицентарСрбије,стр.191.

14Делез, Ж. (1998) Покретне слике, Сремски Карловци  Нови Сад:
ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића,стр.33.

15Исто,стр.34.
16Занимљиво јенакојиначинвременскадимензија,прекофилмаулази

утрадиционалнимедијкаоштојеслика.Разломљенаформа,увођење
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везусакризомпсихологијекојајенеупитнимсматраласта
новиштедасесликеналазеусвести,акретањеупросто
ру.Насупроттоме,филмуказујенаизмењенуситуацијуу
којојсликапроизводикретањеиобратноитимедолазидо
превазилажењадуализмаипојавеновогтипасликекојуДе
лезназива„сликапокрет”.Оновупроменудоводиувезуса
друштвениминаучнимфакторимакојису„уносилисвеви
шепокретаусвесниживотисликауматеријалнисвет”17,а
самапроменаматеријализованајепојавомфилма.Овупро
менуДелездоводиувезусасукобљавањемматеријализма
иидеализмаиауторимакаоштосуБергсониХусерлкоји
су,полазећиизразличитихполазишта,настојалидајеобја
сне.Поменутиауторисенисубавилифилмомусвојимраз
матрањима.Јединиауторкојијепокушаодадоведеувезу
кинематографијуифеноменологијубиојеМерлоПонти.18

„Једина општост монтаже састоји се у томе што она ки
нематографскусликудоводиувезусацелином,то јестса
временомсхваћенимкаоотвореност;онанатајначиндаје
једнупосреднусликувремена,истовременоупојединачној
покретној слици и у целинифилма. То је, с једне стране,
променљива садашњост, а с друге, бесконачност будућно
стиипрошлости.”19

Засликупокреткарактеристичан јеинтервал, „размакиз
међуакцијеиреакције”којиомогућавапокретуслици,који
сликечиниживим.Монтажадвакадраиличакдвестатичне
слике–каоуАјзенштајновомфилмуОклопњачаПотемкин
(1925) скулптурамирногипропетог лава –производепо
кретнезависноодреалногпростора,посматрача,чакибез
покретањакамере.Захваљујућиискључивоовомфеномену
размакаилиинтервала,сликапостајесликапокрет.Пошто
јеинтервалразмакизмеђубилокојеакцијеиреакцијеовај
светпокретнихслика,какоДелезистиче,лишен јесреди
шта,уњемујесвеуинтеракцији,асликесуу„центрунеод
ређености”20.Поначинунакојисеконституишепокретове
сликеседеленаперцептивне,афективнеиделатне.Перцеп
тивнесликецентрирајуперцепцију„окоједногсредишта”и

низаразличитихтачакапосматрања,свођењеколорита,дестабилизова
њеконтурасвиовиелементисууфункцијипредстављањапокрета,че
твртедимензијепросторвреме,уоквирукојесепокретреализује,што
суглавнекарактеристикекубистичкеслике.Кубистичкаслика,моглоби
се рећи, представља највиши ступањ увођења временске димензије у
традиционалнимедијслике.

17Делез,Ж.(1998)Покретнеслике,нав.дело,стр.71.
18Исто,стр.70.
19Исто,стр.69.
20Исто,стр.77.
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одговарају субјективној перцепцији и операцијама елими
нације,селекцијеикадрирања;делатнесликепредстављају
други преображај покретне слике који укључује интервал
измеђуперцепцијеиреакције,односно„закаснелуреакци
ју”ипросторкојисеотваразаделовањесликенапосматра
ча,„потенцијалнодејствостваринанашемогућеделовање
на њих”. Афективне слике су комбинација перцептивних
и делатнихпокретних слика, „нештоизмеђу”  субјекта и
објекта,перцепцијеиделовања–„усредиштунеодређено
сти,тј.усубјекту,измеђуједненаизвестанначинузнемиру
јућеперцепцијеиједногоклевајућегделовања”.21

Међутим,наконДругогсветскограта,долазидокризеде
латне слике, сликепокрета уопште.Симптомове кризе је
појаваменталнесликекојуДелездоводиувезусаХичко
ком.„Тојесликачијисупредметодноси,симболичнерадње
иинтелектуалнаосећања.”Оваквасликанијенужновезана
залогикуакцијареакција.Упрвомпланујемрежаодноса
којасеградиоконекеакције.Акцијаможебитибилошта:
убиство(Конопац,ПозовиМрадиубиства,Психо),нестанак
илисмртжене(Ребека,Вертиго)илионоштосамХичкок
називамегафин,„празноместо”22ококојегсеструктурира
догађај,мрежаодноса.Самаакција,перцепцијаиосећања
–свештојеодкључногзначајазаделатну,перцептивнуи
афективнуслику–ументалнојслицисуудругомплану.23

УХичкоковимфилмовимапубликајетакојауочава,чита,
тумачиодносејерона,заразликуодактера,јединаимамо
гућностдасагледаваодносе.24УтомсмислуДелезупућује
наХичкокакојијепублику,ујакомсмислу,увеоуфилм,у
дотаданеприкосновениизатворениодноскојисучинили
филмиредитељ.Упојединимслучајевимајечакглавнеак
тереизједначаваосапосматрачемкаоуфилмуПогледудво
риште.То,истовремено,незначидаједошлодонекаквих
радикалнихпреокретауфилму,дајеједантипфилмскесли
кезамениодруги,већдајепостојећасликапокретдобила
алтернативу,атојесликавреме.

21Исто.
22Чекић,Ј.Вртоглавицаипразнаместасећања,у:Вртоглавицафотосе
квенце,изложбаШијан,С.(17–30.VI2005)КултурницентарБеограда.

23„Личностимогудаделују,опажају,осећају,алинемогудасведочеоод
носимакојиихдетерминишу.Тосусамопокретикамереињиховакре
тањапремакамери.ОтудапотичеиХичкоковосупротстављањеАкторс
Студију,каоињеговзахтевдаглумацделујенајједноставније,даостане
докрајностинеутралан,такоштоћесекамерапостаратизаостало.То
осталојесуштинаилименталниоднос.”Делез,Ж.Покретнеслике,нав.
дело,стр.233234.

24Нпр. гледалац једини види убицу у тренутку докму се будућажртва
приближава(прим.аут.).
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„Пресвега,сликавишенеупућујенасвеобухватнуилисин
тетичку, већ на дисперзивну ситуацију. Личности сумно
гоструке,саслабиммеђусобнимутицајимаипостајубило
главне, било секундарне... С друге стране, поломљена је
линијаилинитуниверзумакојајенизаладогађајеједанза
другимилиобезбеђивалаповезивањепросторниходељака.
...Елипсапрестаједабудеобликприповедања,начинкојим
сепрелазисаједнеакцијенаделимичноразоткривенуситу
ацију:онаприпадасамојситуацији,ареалностјенепотпуна
истоколикоидисперзивна.Везивања,спојевииливезена
мерносуслаби.Случајностпостаје јединанитводиља. ...
Догађајчаскасниигубисеумртваји,часнадолазисувише
брзо,алинеприпадаономекомеседешава(чакисмрт...)....
Реклобиседајеречопразнимдогађајимакојинеуспевају
дасевежузаоногкојиихизазиваилиподноси,чакикада
гапогађајудосржи...”25

Оношто држи на окупу неповезане, испрекидане односе,
догађаје и актере су клишеи.26 Уместо стварности која се
представља,репродукује,санеореализмомстварностпоста
јенешточемусестреми,нештоштотектребаодгонетну
ти,ишчитатиичијувишесмисленосттектребаоткрити.У
слицивремеакција,логичкиследакцијареакција,сензор
номоторичкевезеипроизводњапокретазамењенесучисто
оптичкимизвучнимситуацијамаилизнацима.Оптичкии
звучнизнациупућујунаразличитесликекојенисувезанеза
реално:тосусубјективнеслике,сећања,фантазије,снови,
уобразиља...Све оне граде једнунову другачију реалност
која није објективна, алини сасвим субјективна.Каошто
јесликапокретдовелаупитањесупротстављеностизмеђу
сликеипокрета,сликавремедестабилизујеграницеизмеђу
субјективногиобјективног,измеђуспољаиунутра,свести
иокружења,стварногиимагинарног:„...вишенезнамошта
је измаштано, ашта стварно,шта је физичка, аштамен
талнадимензијанекеситуације”27.Сликавишенијенужно
везаназареално,нијенужнопраћенаниакцијом,асамим
тимнипокретом:„времејепресталодазависиодкретања”.

25Делез,Ж.Покретнеслике,нав.дело,стр.240.
26„Тосутенеодређенеслике,тианонимниклишеикојисууоптицајуу

спољнемсвету,аликојитакођепродируусвачијусвестиобразујуњегов
унутрашњисвет,такодасвакоусебипоседујесамопсихичкеклишее
помоћукојихмислииосећа,мислиосебиисебеосећа,поштојесам
једанклишемеђуосталимаусветукојигаокружује.Физички,оптички
извучниклишеиипсихичкиклишеисемеђусобнопотхрањују.Дасе
људиподносеидаподносесвет,неопходноједабедапродреуунутра
шњостсвестиидасеунутрашњостизједначисаспољашношћу.”Исто,
стр.241242.

27Делез,Ж.Филм2:Сликавреме,нав.дело,стр.27.
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Присуство различитих слика само време ставља у први
план: прошло, субјективно, садашње, будуће, имагинарно
време...Иакојевезаназаактуализовањеусадашњем,утре
нуткудоксефилмгледа,сликавремезаправоукључујесве
временскепериодеинијенужнопосредованакретањем.Tо
јенепосреднасликавремеилисликакристалјерсекрозњу
преламајуразличитевременскеодреднице.

Отвореност, неорганска повезаност и преламање различи
тихвременскихблоковау сликукристалилисликувреме
чиненеодвојивомодконтекстакојијеинкорпориранусваки
одпостојећихвременскихблокова.Тојеистовременоираз
логзаДелезовуконстатацијудафилмненудиголеслике,
„уместотогаокружујеихнекимсветом”28.Међутим,Делез
одлазикоракдаљеконстатацијомданијесамофилмматери
јализацијапроменепревазилажењадуалностиизмеђуслике
ипокрета,већдајеисампосматрачодносноњеговасвест
заправосликапокрет:

„Спољнесликеделујунамене,преносемикретањеијауз
враћам кретањем: како би то сликемогле да буду умојој
свести,акосамјасамједнаслика,тј.кретање?Можелисе
уопште,наовомнивоу,говоритиосопству,ооку,мозгуили
телу?Реч је самооприкладномизражавању, јер јошувек
ништа не допушта овакву идентификацију.Пре би семо
глоговоритиогасовитомстању.Мојесопство,имојетело
су,уствари,бесконачнообнављанскупмолекулаиатома.
Онисенеразликујуодсветова,односноодмеђуатомских
утицаја.Речје,наиме,оједномисувишеврућемстањума
териједабисмоуњемумоглидаразликујемочврстатела.
Тојесветуниверзалневаријације,таласања,универзалног
запљускивања: без стожера и средишта, без десне и леве,
горњеидоњестране......Покретнасликаитечнаматерија
суапсолутноједнатеистаствар.”29

ОноштојепосебнозначајноједаДелезкризуделатнеслике
повезујесанеореализмомуфилмуиодређенимконтекстом:
ситуацијом након Другог светског рата у којој социјалне,
економскеиполитичкеприликедоводедокризе„америчког
сна”,Холивудаињеговихстарихжанрова.Кризајеизазва
на,измеђуосталог,наглимразвојемтелевизијекојајесво
јом експанзијом озбиљно угрозила филмску индустрију и
појавомнових кинематографија уФранцуској (Трифо,Го
дар),Италији(Фелини),Шведској(Бергман).Некеодособе
ностинеореализмасу:снимањеналокацијама,анеуфилм
ским студијима, одбацивање класичног холивудског стила

28Исто,стр.99.
29Исто,стр.73.
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глуме,укључивањенепрофесионалнихглумаца,коришћење
портабл опреме, мале филмске екипе, документаристич
киприступ,укључивањеактуелногдруштвенополитичког
тренуткаиинсистирањенааутентичности...

Отворенодело

Ековконцепт„отвореногдела”30каоотворенеструктуреко
јаукључујемоменатпроменетакођеуказујеназначајвре
менске димензије. Ову тенденцију Еко детектује у разли
читим уметничким регистрима: инструменталној музици,
поезији,прози,пластичкимуметностима,телевизији…Реч
је оновом начину конципирања уметничкеформе у којем
уметничкодело, иакофункционишекао смислена/значењ
скацелина,нијеконципиранокаозавршен/довршен,непро
менљивпредмет,већкаоотворенисистемукојемјемоме
натпроменеконститутиванзањеговофункционисање.Еко
истичедајеотвореноделонештоспецифичнозаодређени
начинизражавања, савременууметностуњенимразличи
тим видовима.Међутим, отвореност је својствена сваком
начинууметничкогизражавањаиодносисенамогућност
најразличитијих интерпретација у зависности од укуса,
склоности,образовања,емотивногангажмана,културноги
социјалногнаслеђа.Отвореноделоје,поредтога,конципи
ранокаоотворена, променљива структура.Оноурачунава
спољнеоколностикојеауторнедефинишекаонужност,већ
каослучај.

Међутим,ауторовафункцијатименијеугрожена,већпро
мењена.Уосновиовепроменејетодапозицијаауторани
јевишеизједначенасапозицијомпосматрача,штојеједно
одглавнихобележјатрадиционалнеуметности:ауторкон
ципирасвојеуметничкоделополазећиодпретпоставкеда
ће његово место, као једино валидно, заузети посматрач.
Централнаперспективакаодоминантнивидформулисања
просторау слицидо20. векамишљена јеуправо тако:да
центрирапосматрачауодносунарепрезентацијунаначин
који једефинисаосамуметник.Истоважиизаинтерпре
тацијеуметничкогдела:уметничкоделоможедаимаброј
неинтерпретација,алионекојеуметникурачунава,којесу
различите, али не и произвољне, случајне: „постоји само
једналепезастрогоодређенихиусловљенихисходаужива
ња,наначиндачитаочеваинтерпретативнареакцијаникада
неизбегнеауторовојконтроли.”31Насупроттоме,„отвара
њем” дела, уводи се низмогућности, варијабли не нужно

30Еко,У.(1965)Отворенодело,Сарајево:ВеселинМаслеша,стр.6.
31Исто,стр.36.



192

МАЈА СТАНКОВИЋ

дефинисаних од стране аутора: уметнички рад је конци
пиран такодаурачунава темогућности. Замена затворене
структуреотвореном,нужности–случајем,контролисаног
спектра могућих интерпретација које одговарају једном
уређеномсистемузнања–отвореношћузаинтерпретације
којенисамауторнеможепредвидети,премештањенагла
ска саунутрашњости, суштинеилибићауметничкогдела
наспољнеелементе–некасуодкључнихобележјаЕковог
отвореногдела.

Као најранији пример отвореног дела Еко наводи Џемса
Џојса ињегов романФинеганово бдење.Овај романЏојс
пишеседамнаестгодина,ањеговеделовеконтинуиранооб
јављујеподнасловомWorkinprogress.Дугогодишњирадна
овомромануиназивупрвипланстављајупроцеснастајања
романа.Истовремено,процеснужнорефериранапромену,
штоненегирадовршеност–романјеуодређеномтренут
кузавршениуцелостиобјављен.Ипак,нагласакје,нена
продукту, него на процесу, „делу у константном процесу
настајања”.

Шкловски у својим текстовима релативизира значај умет
ничкогпредметаи такођеупрвипланстављапроцес.Он
онтолошкуконцепцијузначењамењауконцепцијузначења
каопроцеса.32Читање(текста)јепроцеспроизвођења,ане
откривања значења јероткривањеполазиодпретпоставке
да постоји оригинално, првобитно значење до којег чита
лацдолази.Насупроттоме,онистичедоживљајодређеног
предметаилитекста,процеспроизвођењасмисла,искуство
креативногпроцеса.Онговориотехниционеобичавањакао
поступкукојимсепознатествариипојавевидеудругачијем
светлу,тесеутоликопажњавезујезањихињихововиђење
постајеискуство–ново,другачије,свеже.Упрвомпланује,
дакле,процеспроизвођењазначењаисвештојепроменљи
воууметничкомделу,анењеговматеријалниеквивалент
којијекаотакавнепроменљив.

Оноштосредином20.векаЕкопрепознајекао једнунову
поетику,естетскуособеностусавременојуметностије,за
право,идејакојапостојиодсамогпочеткавека.Сапојавом
авангарднихпокрета традиционално схватање уметничког
делакаоодређеногфизичкогпредметапреиспитујесе,чак
доводиупитањеувођењемразличитихелеменатакојиде
стабилизујуњеговнепроменљивкарактер.То,пресвега,до
лазидоизражајаудадаистичкимпраксамакојерадикално

32Latimer, B.Shklovsky the Postmodernist: Toward a Politicall Formalism,
NewYork:NewYorkUniversity,http://www.gradnet.de/papers/pomo99.pa
pers/Latimer99.htm.
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раскидају са традиционалним схватањем уметничког дела
изједначавањемуметничкогделасагестом.КакоБиргерна
води, дадаистичкеманифестације „се ни у ком смислу не
могу адекватно обухватити категоријом дела” или оне се
„негативноодређујупремакатегоријидела”33.Међутим,да
даистичкепраксенисуукинулекатегоријууметничкогде
ла, већ су је прошириле.Проширивањемкатегорије умет
ничкогделададаистичкепраксепреиспитујууправоефекте
техничкерепродуктивности,итонесамоупотребомнових
медија (филма ифотографије), већ увођењем промењеног
схватањауметничкогделаидоводеупитањетрадиционал
носхватањеуметности.

„Њиховепесмесу‘салатеодречи’којасадржиопсценеобр
теисвакизамисливјезичкиотпад.Нисудругачијенињихо
весликенакојесумонтиралидугмадиливознекарте.Та
квимсредствимасупостизалибезобзирноуништавањеауре
својих креација; средствима продуковања обележавали су
ихкаонешторепродуковано.”34

Процес проширивања категорије уметничког дела праћен
увођењем темпоралности – ограниченог трајања, проце
суалности, променљивости – нарочито добија на снази у
првимдеценијамадругеполовине20.векасапојавомнео
авангарднихпокретаи„рестаурацијомкатегориједелаико
ришћењемууметничкесврхеонихпоступакакојејеаван
гарда измислила с антиуметничком намером”.35 Схватање
уметничкогделакаозатвореногсистема,јединственог,уни
катног,непоновљивогинепроменљивогпредметадостигло
јесвојеунутрашњегранице.Авангардноискуствоималоје
улогуупробијањутихграница,„отварањусистема”,анеоа
вангардауинституционализацијидругачијег–темпоралног
начинафункционисањауметничкогдела.

Овакавначинфункционисањауметничкограданајекспли
цитније се проблематизује у процесуалној уметности као
постминималнојпраксикојаукључује,пресвега,радсама
теријалиманакојимасепрепознајутраговиприсустваумет
никаисамимтимреафирмишепроцеснастанкарадакоји
постајебитан–ивидљив–иуфиналномраду.Тенденција
зареафирмисањемпроцесанастанкараданезначиодбаци
вање форме односно предметности уметничког рада, већ
укључивање тог процеса у излагање самог рада. Један од

33Биргер, П. (1998) Теорија авангарде, Београд: Народна књига,
стр.8889.

34Бењамин,В.(2006)Уметничкоделоураздобљуњеговетехничкерепро
дуктивности,нав.дело,стр.124.

35Биргер,П.,нав.дело,стр.89.
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кључнихтекстоваукојемсеизносепоставкепроцесуалне
уметности је текст „AntiForm” РобертаМориса објављен
1968.годинеуАртфоруму.Aконазивтекстаексплицитно
указујенаодустајањеодконкретнеформеуметничкогра
да,РобертМорисусамомтекстунеискључујеформу,већ
тежиштепребацујенапроцеснастајањарадаиудаљавање
одминимализма.Онкажедајепроцесреализацијебитани
утрадиционалнојуметности:цртежи,скицеуказујууправо
натуфазурада.Затим,наводиуметникекаоштосуРоден,
Росоучијимсескулптурамавидетраговирадарукуумет
ника.Одмодернихуметника,поњеговоммишљењу,једино
јеЏексонПолокреафирмисаозначајпроцесанастанкарада.

Морис се и пре писања овог текста бавио процесуалним
приступима: у радуBoxwith the Sound of ItsOwnMaking
(1961)јеукутију,којасвојомгеометријскомформомдирект
норефериранаминимал,поставиоуређајкојиемитујезву
кенаснимљенеупроцесуреализације.Аудиозаписомје,не
самодокументованпроцесреализацијерада,већјесампро
цеспостаодеофиналнепоставкерада.Специфичнаневи
зуелнакомпонентарада,звук,оцртаваконтекстреализације
рада. Звуци из радионице – ударци, тесање, закуцавање –
директносуубачениуновиконтекстуалниоквир,галерију
за коју је карактеристична,пре свега, тишина.Емитовање
аудиозаписа демистификује традиционално, романтичар
скостварањеуметничкогделакојесеодвијаутишини,дале
коодочијујавностиунекаквојскоромистичнојситуацији
укојојуметникузаносуствара.Морисовимрадомдоводи
увезутриразличитаконтекстаикритичкисепозиционира
уодносунасваки:традиционални,јошувекприсутани,ре
клобисе,најширеприхваћениконтекстуалниоквирукојем
уметностегзистирасавеликимУ;затим,институционални
галеријукаорецидивкултногпростора,очишћеногодсвега
штојенеуметничко,паиодзвуковаиактуелниконтексту
којемјеминималнауметностпозициониранакаорадикал
на и истовремено институционално прихваћена пракса.У
радуContinuousProjectAlteredDaily (ГалеријаЛеоКасте
ли,1969)Морисидекоракдаљеизједначавајућипроцесре
ализацијесафиналнимрадомтакоштосвакодневно,током
трајањаизложбе,мењапоставку,састављенуодразличитих
материјала.

Јошрадикалнијепроблематизовањепроцесуалностиивре
менске димензије уметничког дела везано је за рад Џона
Кејџауексперименталнојмузици.Заразликуодпоменутих
радова РобертаМориса у којима се контекст реализације
повезујесаконтекстомукојемсеизлажерад,Кејџпроцес
реализацијеизједначавасасамимрадомтакодајеупрвом
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плану–временскадимензија.Звукимаследећекарактери
стике: висину тона, боју звука, звучности трајање.Међу
тим,тишинаимасамотрајање.Укомпозицији4’33’’Кејџје
елиминисаосвеелементезвучноститакодајекомпозиција
сведенаначистувременскудимензију–трајање–извуке
којидопируизамбијента.Тишинадобијапозитивноодређе
ње,урањањеувременскиконтинуумкојиимасвојпочетак
икрај,ууметностикаоиуживоту.Изједначавањемумет
ничкогделасатрајањем,свођењемнавременскудимензију,
уметничкоделогубисвојуматеријалну,опипљиву,физич
кукомпонентуидобијапроменљивкарактер.Утомизме
њеном стањуњегов облик нијефиксни, већ променљив –
флуидан.

Флуидностуметничкограда

Делез јесматраода јефилмскасликапосталаупутствоза
читање свих осталих слика. Проширивањем подручја ли
ковног (традиционалних медија слике и скулптуре) у тзв.
визуелнеуметностикоје су,поредмедија техничкерепро
дукције,наконДругогсветскограта,укључилеинизнових
уметничкихпраксикаоштосуамбијент,хепенинг,перфор
манс, сиромашнауметност, лeнд арт, инсталација... – вре
менска димензија улази у регистар визуелног. Заједнички
именитељовихуметничкихпракси,умањојиливећојме
ри, постаје трајање, тачније ограничено трајање: оношто
јебилокарактеристичнозафилмпокрет,почетакикрај–
постајеобележјеуметничкихпракситакодабисемоглого
ворити,каоштоДелезтврди,опосреднојекстензијифилм
скогначинамишљењанаразличитеуметничкепраксе.Са
појавомфилмскесликедолазидопревазилажењадуалите
та између слике и покрета,штоДелез означава увођењем
појмасликапокрет.Сликапокрет јепоначинусвогфунк
ционисањамногоближафлуидномстањуинесамото,већ
јеирецепцијаовихсликакретањејерјесвестпосматрача,
„бесконачно обнављан скупмолекула и атома”36. Делез је
прекофилмадошаодофлуидностикаоглавногобележјане
самофилмскеслике,већ,акојефилмскасликаупутствоза
читањесвихосталихслика,ондаиуметностиуопште.Уво
ђењевременскедимензијеједовелодопарадигматскепро
мене у регистру уметности јер је уметнички рад учинило
флуидним.

ФлуидностуметничкогделапредметјекритикеИ.Мишоа
који каже да је савремени свет остао без уметничких де
ла„акосеподтимимајунаумуонидрагоценииријетки

36Делез,Ж.Филм2:Сликавреме,нав.дело,стр.73.
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предметикојимаседонедавнопридаваланекааура,ауреола,
чаробносвојстводабудужариштастварањајединствених,
узвишених и истанчаних естетских доживљаја”, али да је
светистовременопреплављенлепотомкојајепосталаимпе
ратив.37Нестајањеделакаофизичкихпредметаондоводиу
везуса,пресвега,тимштосуделазаменилаискуства.Пара
дигматичанпримертепроменејевидеоинсталација.Про
цесодустајањаодконкретногделаукористискуствадобио
језамах,поњеговоммишљењу,санеоавангарднимправци
маипојавомпраксикојеукључујувременскудимензијуи
ограниченотрајање.Дишанјесвојимредимејдом„отворио
Пандоринукутију”итоје,накрају20.века,довелодоне
стајањаделакаопредметаисредиштаестетичкогискуства.
Уметност јеизгубила своју суштину, јединственостирас
плинуласепопутетра.38

ОноштоМишоуизмичејеследеће:управојеДишансаре
димејдоммеђупрвимауказаонаефекаттехничкерепродук
ције која ће, ако не у потпуности, онда свакако у великој
мери изменити начин функционисања уметности. Тран
сформација уметничког дела у одређено искуство, траја
ње,догађај,променљивискупелеменатакојинеманужно
својматеријалниеквивалент, једно јеодглавнихобележја
савремене уметности. Полазећи од традиционалног схва
тањауметности,долазиседоодређењасавременеуметно
сти као несупстанцијалне, расплинуте и без суштинешто
јеиМишоовзакључак.Међутим,уколикополазиштеније
традиционално,овакваодређењасавременеуметностине
мајунужнонегативнеконотације.Напротив,онауказујуна
другачијиначинфункционисањауметничкогдела–флуи
дан–ито је једнаод, свакако,незаобилазнихособености

37„Lijepisupakiraniproizvodi,skupocjenaodjećasasvojimstiliziranimlogo
tipima,nabildanatijelaštoihjepreoblikovalailipomladilaplastičnakirurgi
ja,našminkanalica,njegovanailizategnuta,piercingipoosobnjenatetovaža,
zaštićeniočuvanokoliš,životnookruženjenapučenomaštovitostimadizaj
na...”Michaud, I. (2004)Umjetnost u plinovitom stanju,Zagreb:Naklada
Ljevak,str.7.

38„Pronalazak readymadeaoduzeo jeumjetnosti supstancijalnost iučinio je
proceduralnom.Poopćivanje te proceduralne prirode pretvara je u paru ili
plinkojiseposvudaširi.Svijetjepreplavljenestetskomatmosferom.Istovre
menoseizritualiziranog,sakraliziranogsvijetaumjetnosti,kojisegrčevito
drži svoje dragocjene teatralizirane rijetkosti,malopomalo gube ne samo
djelanegoisudionici.Jedinonekolikoupornih,zanesenihikonzervativnih,
akoneiotvorenorakcionarnihupućenika,upornoustrajavajuuodržavanju
obreda.Izvana,radosnoinesvjesno,svisuumjetniciisveplivauumjetnosti.
Uistinujeludokakojesvijetsadapostaoucjelinilijep.Tojepobjedničko
slavljeestetike.”Isto,str.45.
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садашњег тренутка,не самоууметности, већиумногим
другимрегистрима.39

Наконпојаветехничкерепродукцијеиувођењавременске
димензије у регистар визуелног уметнички рад преузима
логику флуида: његова материјална компонента, као што
јеоблик, величина,формат,постала јепроменљива, ање
говзначењскиоквирконтекстуалан.Уједноминтервјууиз
1990.годинеКејџговориоразлициизмеђудетерминистич
кеинедетерминистичкепозиције.Прваодговаратрадици
оналномприступумузициизапретпоставкуимапрогрес,
непостојећи,имагинарнициљ.Друга,којаумноговећојме
риодговараначинунакојиживимоу20.веку,тичесетога
какостваривидимоутренуткудокихдоживљавамо.Акоје
полазиштепрвапозиција,свакоизвођењејеприближавање
идеалу.Ако је полазиште друга, свако извођење је нужно
оноштојестеи,какокажеКејџ:„You’dbetterlistenwhileit’s
goingon,otherwiseyou’llmissit”.40
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FILMANDTEMPORALITYINVISUALARTS

Abstract

Introduction of temporality – limited duration,movement, change –
fundamentallychangesthewayaworkofartfunctions:permanence,
constancy,‘eternity’arenolongeritsimplicitfeatures;aworkofartis
notnecessarilyanobject,butalsoacertainactivity,process,experience.
Aworkof art takesover the logicoffluids: itsmaterial component,
such as shape, size, format, has become variable, while themethod
of functioning has become fluid. This change cannot be observed
independentlyof the technical reproduction,primarilyoffilm,which
forthefirsttimeintroducesmovementintheoncestatic,unchanging
image.Temporalityspreadsthroughfilmandmovingimagesinother
areasofvisualresearchaswell,theeffectofwhichisappearanceofa
numberofnewartisticpractices:earlyinthe20thcentury,withinavant
garde,throughneoavantgardephenomenatothecontemporaryartin

whichsuchawayoffunctioningbecomesdominant.

Key words: film, contemporary art, temporality, movementimage,
timeimage,avantgarde



ЛИКОВНА 
ПЕДАГОГИЈА  

АКТУЕЛНА ПИТАЊА, 
ДИЛЕМЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ

Приредила
др Сања Филиповић





201

 
УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
Значајфеноменаљудскогстваралаштваипроблематикеде
ловањанањеговразвојвечитесутемекојимасе,поредпе
дагогијеипсихологије,бавесведруштвененаукебогатећи
сталнофондсазнањаоњима.Свејевишеприхваћеносхва
тањедаодквалитетаваспитнообразовногсистемаједнезе
мље зависи ињен културни, технолошки и општи развој.
Овакав став намеће потребу трагања зашто ефикаснијим
стратегијама чије је постулате проверила наука и прихва
тилапракса.Колико год била стара дилеманастала јошу
античкојГрчкојнапарадигмиатинскогиспартанскогвас
питања, она се садамора разрешавати уновимусловима.
Односпремадетињствусемењаокрозвекове,каоиулога
одраслог,штојеусловилодасваковремеимасвојупедаго
гијуиначиневаспитањаиобразовањадецеимладих.Обе
лежјанашегвремена су свакакодемократизација васпита
њаиобразовања,новодносизмеђуодраслогидетета,као
иосавремењивањепрограма.Међутим,демократизацијасе
честосхватанаразненачине,крећућисеодставадаћемо
„најбољеваспитаватидетеакогауопштеневаспитавамо”,
доуравнотеженогприступаукомесуодраслиидетепарт
нери,аутицањенањеговразвојпоступаккојиузимауобзир
дететове потребе, интересовања и могућности. Кроз про
граме васпитнообразовног рада, засноване на одређеним
стратегијама,преламајусесвапитањапроизашлаиздиле
ме:препуститидечјиразвојмеханизмимасазревањаилига
„повући”(деловатинањега),каоикојепоступкеприменити
уоквируподршкеразвоју,водећирачунадасеуважедечја
права на сопствени пут уживоту ињегова лична опреде
љења.Овојезначајнозапедагошкунауку,собзиромдаби
требалодабацавишесветланаврлозначајнупроблематику
стратегијеваспитнообразовноградакојомсе,саједнестра
неунајвећојмерипоштујеличностдетета,његовеиниција
тиве,интересовањаиодлуке,алисеононепрепуштасеби,
негосепроналазепутевизауспостављањепартнерскогод
носа,укомесвакоодпартнераимаингеренцијесразмерно
својојзрелостииискуству.Развојликовнекултурејесталан
процескоји започињевећупредшколскодобаи трајеце
логживота.Бавећисеразличитимликовнимактивностима
стичусеелементиликовнекултуре,алитомедоприносеи
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многе друге активности. Међу њима се нарочито истичу
разневрстепрактичногделовањаирадакојеангажујутех
ничказнањаистваралачкеспособности,рационалнуиемо
ционалнусферуличности,дакле–свештопотпомажепро
цес развоја ликовне културе, односно личности у целини.
Овапроблематикапревазилазиипедагошкеоквиреулазећи
усферефилозофскихсистемаипостулатаослободиљудске
воље,смислапостојања,интергенерацијскиходноса,циље
ваваспитањаиобразовања,каоипоступакакојимасеони
остварују.

ДрСањаФилиповић,доцент,
методикаликовногваспитањаиобразовања
ФакултетликовнихуметностиуБеограду
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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град
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ВРЕДНОСТИОБРАЗОВАЊАИ
УМЕТНОСТ

Сажетак: У тек сту се вред но сна ори јен та ци ја обра зо ва ња раз
ма тра уз по моћ исто риј ске ана ло ги је из ме ђу сво ђе ња обра зо ва ња 
на „tec hne” у со фи стич ком по кре ту у ан тич кој Грч кој и зах те ва 
ак ту ел не ре фор ме обра зо ва ња. По ста вља се пи та ње о то ме да ли 
да нас умет ност мо же да бу де но си лац вред но сти пре ма ко ји ма 
се ори јен ти ше обра зо ва ње. Ве за умет но сти и обра зо ва ња се по
сма тра у три об ли ка: као умет ност у обра зо ва њу, обра зо ва ње за 
умет ност и умет нич ко обра зо ва ње. 

Кључнеречи:умет ност, умет ник, обра зо ва ње, умет нич ко обра
зо ва ње, естет ско ис ку ство

ТрадицијаЗапада,израслаиздвострукогкоренагрчкеанти
кеихришћанства,схватаобразовањекаопроцесобликова
њачовекапремаодређенојидеалнојслици,којасадржицрте
оногакакавчовектре бадабуде.Утоликојепојамобразо
вањанајужеповезансасферомчовековихвредности,аове
сукултурноиисторијскипроменљиве.ОноштосуГрцина
зивалиpa i de ia,аЛатиниcul tu ra,испуњаванојеразличитим
значењима,иакојеуистимахуосновнимобрисимаостаја
лоисто:образовањејесхватанокаопроцесукомесечовек
култивише,усвајавредностизаједницекојојприпада,каои
знањаиобликеискустванакојесетевредностиослањају.

Како ближе артикулисати поменуто тре ба образовања?
ИмперативзасамостварањемкојијеформулисаоФридрих
Ниче (Nietzsche): „Треба да будеш онај ко си”,1 заправо

1 Ниче,Ф.В.(1984)Ве се ла на у ка,Београд:Графос,стр.185.
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парафразираПиндаров стих: „учи [и]постаникоји јеси”.2
Овереченицеговореда јечовекбићеотворенихмогућно
сти,кабудућностиокренутобићекојепоседујепотенцијале
којисемогу(алинеморају)остваритиуреалнимисториј
скимисоцијалнимусловима.Зато јекодНичеаПиндаров
захтев „постани који јеси” допуњен нормативнимтре ба.
Такоформулисанзахтевимпликујечитавсплетдаљихпита
ња:акотектре ба дапостанеонајкојијесте,човекјенедо
вршеноипринципијелнонедовршивобиће;нијекаостаро
заветниБогкојизасебеможедакаже„онајсамкојијесам”,
целовитипотпун.Затим,упућеностовогнепотпуногбића
каидеалуибудућностиукојојћесеидеалостварити(илисе
нећеостварити),уводитемуразликовањаизмеђуоногашто
човекјестепоприродиионогаштоисторијскијесте,каои
питање–заштосетадвачовековаликанеподударају,ишта
јепотребноучинитидабипочелидасеподударају.Одговор
којинаовопоследњепитањедајеПиндар–исањимчитава
традицијаЗапада–гласи:образовање,култивација,облико
вањекултурекаочовековедру ге при ро де.

ЈеданнаративниодломакизПлатоновогдијалогаПро та го
ра показује да су овапитањабила одавно уочена.На том
месту,3Протагора,најзначајнијипредставникпросветитељ
скогсофистичкогпокрета,причаСократуидругимслуша
оцимаокупљенимудомуједногбогатогАтињанина,мито
пореклучовековекултуре.Потоммиту,двабрата,Проме
тејиЕпиметеј(њиховаименаимајусимболичказначењаи
означавајуоногкојипрвомислипаондадела,ионогкоји
чиниобрнуто),ималасузадатакдаживимбићимаподеле
дарове,тј.способностикојећеиходржатиуживоту.Епи
метејзамолибратадамудопустидаонтоучини,ипочеда
делидарове.Једнимживотињамададетоплокрзно,други
ма оштре зубе, трећима брзе ноге…И подели све дарове
пренегоштојестигаодочовека.Видевшидаћетакочовек,
неопремљен,безпосебнихприроднихспособности,веома
брзопропасти,промишљенијибратПрометејодлучидаод
боговаукрадеватруипоклонијечовеку.Збогтогаћебити
суровокажњен–алиодвратимопогледодњеговесудбине
ипогледајмокакосусе,поовоммиту,људипонелидобив
шиватру?Онијенисукористилисамодасеогреју,одагна
јузверииосветлетаму,негосујеокреталииједнипротив
других.ТојесвевидеоЗевси,дабиспасаољудскиродод
самоуништења,човекуједароваооночимећеобуздатиса
могасебе–осећањазастидиправду.Овајмитсеуобичаје
ноинтерпретиракаоалегоријаоодносучовековетехничке

2 Другапитијскаода,стих72:γένοι᾽οἷοςἐσσὶμαϑών.
3 Prot.320cидаље.
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иморалнецивилизације.Техникаолакшавачовекуживот,
закојипоприродиниједовољноопремљен,онапроширује
његовелимите,ослобађагаограничењакојимајеподвргнут
каобићеприроде;алитехниканиједовољна,онаживотуне
пружаоријентацију,можедабудеупотребљенауразличи
те,паидеструктивнесврхе,изатоморадабудеподређена
вредностимачовековезаједнице,којећеодредититесврхе.

Платон поставља тезу о односу технике и вредности као
mythos, приповест, као нешто што је заједничко мисаоно
добро,иокочега,прематоме,постојиширокасагласност
међуњеговимсавременицима.Вредноснонеутралноtec hne 
(умеће,вештина,алииуметност;лат.ars) којејеовдепред
стављенокаочовековадругаприрода,морасеповиновати
вредностимакојепосредујеpa i de ia.Садржајтихвредности
јеотворенипроменљив.Њиховотре ба себипостављасва
казаједница–могућеједауправотајувидстојиуоснови
Протагориногставадајечовекмерилосвихствари.(Тошто
приповестотехници,образовањуивредностимаПлатонне
стављауустаСократу, већ јепрепуштаводећемсофисти,
показујењеговерезервепремаовојтеми.Укаснијимдија
лозима,пресвегауДр жа ви,Платонћесепремаtec hneпо
ставитипрескриптивно,захтевајућистрогуконтролуумећа
иуметника,иградећисвојуидеалнузаједницукаодр жа ву 
обра зо ва ња).

ДијалогПро та го ра,каоимногадругаПлатоновадела,об
рађујепроблемобразовањакаосредишнипроблем;јошуже,
тајпроблемјеизричитоодређенпитањеммо же ли се вр ли
на на у чи ти.Изприповестииспричанеудијалогуиразли
ке успостављене између техничке иморалне цивилизаци
је, следи разликовање два вида образовања: могли бисмо,
узнеминовнаскраћења,даиходредимокаоуче ње уме ћаи
уче ње за јед нич ког жи во та.Учењеумећа јестручнообра
зовањенамењенопрофесионалцимаунекојобласти,докје
учењезаједничкогживотанамењеносвима.Епохалнизна
чајсофистичкогпокретајеутомештосусофистипокушали
даизаједничкиживотподучавајукаонекуврстуумећа,као
политичкуtec hne.4Њиховообразовањенијебилонамењено
нидециниомладини,већзрелимљудимазаинтересованим
даузмуучешћауполитичкомживоту.

Умеће претпоставља познавање и примену одговарајућег
скупаправила,итоважизасвакиобликумећа–кројачки
занат,вајарствоили,какосугеришусофисти,зауправљање
заједницом.Алиакосесадананачинtec hneтретиравођење

4 Јегер,В. (1991)Pa i de ia. Об ли ко ва ње грч ког чо ве ка,НовиСад:КЗНС,
стр.151.идаље.
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заједничкогживота,асамаtec hneјевредноснонеутралнаи
захтевададобијеоријентацијууправоодреалнечовекове
заједнице, неће ли тациркуларност довестидо вредносне
дезоријентације,доопасногобликарелативизмакојивише
неугрожаваначиниспољавањамишљењаоовомилионом
питању, већ основиз којег уопштемогу да сепостављају
питања?Нијелисвођењемзаконитостизаједничкогживота
нанизповезанихправилакојимасеовладавакаобилокојим
другимумећем,човековзаједничкиживотупућенупразан
простор,лишенослонца,ослоњенсамонакритеријумуспе
шностиупотврђивању tec hne?Тајвредноснирелативизам
јебиоглавнимотивкритикекојусуСократиПлатонупући
валисофистима.

КодГрка је један вид технике – онај који данас називамо
уметношћу – традиционално служио образовању за зајед
ничкиживотипомагаодасеуобличеисаопштевредности
на којимапочива тајживот, онотре ба образовања.Грчка
поезија јебиламајданморалнихпоука,скулптура јеизра
жавалаидеал,несамотелесногоблика,апозориштејепред
очима народа расправљало о човековој судбини. И док је
грчкаполитикаупосткласичномпериодузаистабилапре
творена у пољеиспољавања технике упрегнуте у окрутне
борбемоћииамбиција,доспевшиурукедемагогаитира
на,бескрупулознихполитичкихтехничара,грчкауметност,
управозатоштојеносилавредности,затоштопремањима
није биланеутрална, постала је оријентирпрема којем су
се,неретко,упућивалипогледиљудиукризнимвремени
ма.СудбинаГркамоглабидапошаљенекупорукуинашој
савремености.

Како је одређено тре ба нашег садашњег образовања? У
каквутозаједницу,укакавсветхоћемодауведемоонеко
јиманамењујемообразовање?Тре бапремакомесеодређу
јуобразовањеиправацњеговогразвоја,данас јеподређе
нозахтевимакојилежеизвансфереобразовања,удомену
(тржишне)конкурентностииефикасности.5Задатакобразо
вања јету,узширокусагласноступостављањудијагнозе,
схваћенкаостицањекомпетенцијаиупотребљивогзнања,
једномречју,учењеумећа,учење tec hne.Лакосеувиђада
овакво образовање може себи у прилог да наведе тошто
је,будућифункционалноиформално,устањудасеотргне
идеологијаманеједнакостиидапојединцаињеговиндиви
дуалнирастпоставикаоосновнициљикритеријум.Алиод
бијањеидеологијанеједнакости(класне,расне,националне,

5Упорединапример:Базић,Ј.(2011)Националнииевропскиидентитету
Болоњскомпроцесу,Срп ска по ли тич ка ми сао33(3),Београд:Институт
заполитичкестудије,стр.25–46.
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родне итд.), не значи одбијање свих идеолошких претпо
ставки.Уколикопокушамодауспоставимоисторијскуана
логијуизмеђувременаукомеПротагораиСократводесвој
разговорпредброј ним слушаоцима,инашегвременама сов
ног креирања,примањаирекреирањапорука,запазићемо
сличнузамку:вредносна„неутралност”сугеришедасепри
хватенајлакша,најбржаинајближарешења.

Танајближаиуправозатократкорочнарешењакојасводе
образовањенатехничкиаспекат,инспиришусеједномоб
лашћучовековепраксекојајетакође(наизглед)неутрална
ивођенаформалнимифункционалнимкритеријумима:об
лашћуекономскихвредности.Упрограмимаидекларација
мареформатораевропскогобразовањасебарататерминима
каоштосутржиштеиконкуренција,аучинциобразовања
се изражавају бројчаномерљивим показатељима.Духови
тукритикусамопрокламованог„друштвазнања”ињегових
појавнихформинедавно јеизнеоаустријскифилозофПа
улКонрадЛисман (Liessmann) у утицајној књизиТе о ри ја 
необра зо ва ња.6

Лисман карикатурно осликава нову образовну парадигму
ињене последице на примеру глобално популарног теле
визијскогквиза„Милионер”,који јавностисугеришеда је
знањеистоштоиспособнострепродуковањамногобројних
информацијаизразличитихобласти.Насупроттаквомску
пуатомизованихинформација,Лисманафирмишекласични
концептзнањаповезаногсацелиномчовековепраксе;зна
њемогудаимајусамољудикао„социјалнииинтелигибил
ниактери”.7

Нео бра зо ва ње –имекојеЛисмандајестварности„друштва
знања” – није интелектуални дефицит, недостатак инфор
мисаности,илидефекткогнитивнекомпетенције,већодри
цањеодхтењадасеразуме,дасеосмислисопственаситуа
ција.Опседнутостранглистама,квантификацијом,економ
скимречником, стављање акцента на ефикасности тржи
ште„знања”,изложеностмедијскојбрзиниипролазности,
наводеовогфилозофаназакључакдасазнајнаспособност
„друштвазнања”неминовнозакржљава.Онопостајенешто
веомаразличитоодоногкакоседекларише.

Далијемогућедасеовимтрагикомичнимисходиманесрећ
ног споја савремене технологије, реторикемедија и вред
ности конзумеристичког друштва, пронађе алтернатива?

6 Liessmann,K.P.(2008)Te o ri ja neo bra zo va no sti,Zagreb:NakladaJesenski
iTurk.

7 Исто,стр.26.
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Штаможедадопринеседасечовекпотврдииизразиушто
већем распону својихмогућности, а не да буде, као једна
врстаробе,испорученберзи„људскихресурса”накојојће
тржишна логика „неутрално” вредновати његове „компе
тенције”?Једанододговорајестенаглашавањеобразовног
потенцијала уметности, прожимање образовања уметнич
ким вредностима, заснивање вредности на стваралачком
карактеру уметности – и то је релативно чест одговор на
критичкиувидукризувредности. (Притоме требаимати
наумудасамотонаглашавањенијеаутоматскиослобођено
представеоекономскојфункционалности;каоилустрација
могу дапослуже смернице за уметничко образовање, које
јеУНЕСКОдонеонаконгресууЛисабону2006,иукојима
семеђузадацимауметничкогобразовањаистичеистицање
квалификацијазатржиштерада).8

Утопијскупројекцијуобразовањазаснованогнауметности,
која укључује захтев за култивисањем као остваривањем
највећегчовековогпотенцијала,изнеојејошкрајем18.века
ФридрихШилер(Schiller)узнаменитимПи сми ма о естет
ском вас пи та њу чо ве ка.9 Зањега јеобразовање засновано
науметностирешењезадевијацијемодерногчовечанства,
његовоистовременоварварствоимекуштво.Значајанчини
лацШилеровихидејајеметафизичкапретпоставкаонагону
заигром,штопомажедасеакценатуразматрањууметности
пренесесауметничкогделанауметничкоискуство(продук
тивноирецептивно).Уновијевреме,концепцијеестетског,
односноуметничкогобразовања,износилисуидругиауто
ри,међукојимасемогуиздвојитиРид(Read),Дјуи(Dewey)
и Ајзнер (Eisner).10 Сви они схватају уметничко искуство
каопарадигматичкуформучовековогискуствауопште.Да
уметностиобразовањепоседујусроднеструктурнекарак
теристикекаооблициискуства,мишљењејеифилозофске
херменеутикеХ.Г.Гадамера.11

8 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/
Arts_Edu_RoadMap_en.pdf–приступљено10.01.2014.Упореди:Ђукић,
В. (2010)Образовнаикултурнаполитика:Драмскеуметностиушко
лама,Збор ник Фа кул те та драм ских умет но сти16,Београд:Факултет
драмскихуметности,стр.195–209.

9 Шилер,Ф.(1967)О ле пом,Београд:Култура.
10Преглед различитих теорија естетског (уметничког) образовања даје

Smith,R.A.(2005)AestheticEducation:QuestionsandIssues,Arts Edu ca
tion Po licy Re vi ew106(3),London:Routledge,pp.19–34.ЗаАјзнеровпри
ступупоредипосебно:ХаџиЈованчић,Н.(2011)Уметностиуопштем
образовању:Штасвеобразовањеможеданаучиодуметности,Пе да го
ги ја66(2),Београд:ФорумпедагогаСрбијеиЦрнеГоре,стр.195–203.

11Радојчић, С. (2010) Образовање као облик херменеутичког искуства,
Нор ма15(1),Сомбор:Педагошкифакултет,стр.9–16.



209

САША РАДОЈЧИЋ

Уконтекстуовдашњихистраживања,Шилеровеидејесуин
спирисалеестетичараДраганаЖунићадаскицираконцепт
естет ске кул ту рекојасеодносина„стањестваралаштваи
стањеукуса:достигнутинивостваралаштваиукуса,однос
заједницепрема стваралаштву, створенимделимаипрема
рецептивномесуделовањупојединацау заједничкојкулту
ри”.12Њенаосновнаулогаједапружидопринос„људском
дуготрајном осмишљавању, одуховљавању, обликовању
сопственечулнонагонскеегзистенције”.13Овдејекултива
цијасхваћенакаоразумевањеидавањесмислапостојању,
успостављањевредностикоје,каокодШилера,укључујеи
продуктивниирецептивниаспекат.

Покушамо ли да конкретније одредимо спој уметности и
образовања,потребноједаразликујемотрињеговаосновна
облика:умет ност у обра зо ва њу,обра зо ва ње за умет ности
умет нич кообра зо ва ње.Овипојмовиупућујунасродне,али
неистоветне,социјалнепраксе.

Појамумет ност у обра зо ва њуодносисенаучешћеуметно
сти,уметничкихсадржајаипоступакаунаставномпроцесу.
Уколикоговоримооопштемобразовању,морамодаразли
кујемо,саједнестране,обрађивањеуметностиуоквирупо
себнихшколскихпредмета–каоштосуликовна(визуелна)
култура,музичкакултура,односноувеликојмериинастава
језика и књижевности, а са друге стране, ужепосматране
методичкепоступкекојимасеуметничкисадржајииестет
скапраксауносеунаставнипроцес,безобзиранатокојије
школски предмет у питању.На чисто илустративномпла
ну,уметничкисадржајимогудабудукоришћениусваком
наставномпредмету (на пример, ликовна уметничка дела:
портрети истакнутих личности, приказ свакодневног жи
вота,пејсаж).Посебноунаставиисторијеуметничкаилу
страција(несамоликовна,већимузичкаи–упрвомреду
–књижевна)можедабитнодопринеседаученицибољераз
умејуминулеепохеиисторијскепромене.Алиинаплану
којипревазилазиилустрацију,могућајеприменауметнич
кихсадржајаипоступака.Естетскиаспекатпокретаиигре
незаобилазанјечинилацчовековихфизичкихактивности,а
посебнофизичкихактивностидетета.Уметничкисадржаји
имајуместочакиунаставиматематике.Релацијебројева
могудасеприказујуипрекопоређењахармоничнихидис
хармоничнихакорда,агеометријскепројекцијепрекопри
мераперспективеусликарству(њеногприсуства,односно

12Жунић,Д.(2007)Естетика–теоријаестетскекултуре,Те ме31(3),Ниш:
УниверзитетуНишу,стр.562.

13Исто,стр.555.
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одсуства, њеног стриктног поштовања и њеног хотимич
ногнарушавања).Што се тиченаставе уметностиу ужем
смислу, као дела општег образовања, она такође обухвата
икреативнеирецептивнемоментеуметничкогискустваи
укључујеупознавањесауметничкимделом,естетскопро
цењивањеиучешћеуестетскомкреирању.

Обра зо ва ње за умет ностјеобликстручногобразовања,ко
јесеуформалномобликуостварујеууметничкимшколама
различитогнивоа.Постављањеиизвођењенаставеуовим
школамаповезанасусадоминантнимсхватањемуметности.
Уколикоутомсхватањупретежерефлексантичкогсхватања
уметностикаоtec hne,каоумећакојесеодвијапоправили
ма,акценатћебитистављеннаовладавањетехничким(„за
натским”)аспектима.Уколикоуметностразумемокаооблик
осмишљавајућегискуства, техничкиаспектићеморатида
будудоведениувезусахуманистичкимхоризонтомширо
косхваћенекултуре.Унутаровихопштихоријентацијамо
гућеједаљеразликовање–например,кадајеречоравни
умећа,повлашћенможебититрадиционалистичкиакадеми
зам,алииновеуметничкепраксеиновимедијиуметничког
изражавања.Оптимално образовање за уметност треба да
уравнотеженообухватиобемогућности.

Коначно,умет нич ко обра зо ва њеовдејефилозофскипојам
инспирисанразличитим,историјскиформираним, концеп
тима–одгрчкогтрадиционалногпостављањауметностиу
средиште односа које изражава pa i de ia, прекоШилеровог
концепта естетског васпитања или авангардистичког про
јектабрисањадистанцеизмеђууметностииживота,доиде
јакритичкефилозофијеоуметностикаопоследњембасти
онујединстваугроженихчовековихвредности.Уметничко
образовање сепосматра каоинтегралниприступ савреме
номобразовањуукризи, којибибиоу стањудапревази
ђеинструменталистичкосвођењечовечностинасамонеке
њенедимензије.Уметничкообразовањејеподеснозаоства
рењетаквогциља, јерсеестетскиставсампосебиопире
инструменталистичком свођењу. Залагањем за уметничко
образовање не захтева се сцена у којој ће човеков живот
битиусвимдимензијамасамоестетизован,негоивишеод
тога,утопијаукојојћечовекпоновостећиправонацелови
тостсвогабића,какоудоменуестетског,такоисазнајноги
моралног.Уосталом,нијелиуправонашевреме,времеесте
тизацијесвихобликаискустваикомуникације,самоштота
естетизација,упојавнимвидовимадизајнаимоде,неуспе
вадаафирмишеинтегралночовековобиће,нитидазаиста
ослободињеговуестетскудимензију?Тојезатоштодизајн
и мода стоје под притиском истог императива економске
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ефикасности и конкурентности, који се, како смо видели,
данаснамећеисамомобразовању.

Даовозалагањезауметничкообразовањенеостаненарав
ни утопијске пројекције, поставићу и питање о томе који
филозофскиаргументбиподржаотраженоповезивањесфе
реуметностииобразовања?Збогчегајеуправоуметност,
исамаукризи,подеснадасенањојзаснујепрогрампре
вазилажењакризногстањауобразовању,каоизраздубоке
кризе савременог друштва? Није ли такво повлашћивање
једнесфересоцијалнепраксеилузорноуусловимакојеобе
лежавају,саједнестране,глобализацијакојанивелишесве
могућеодносе,асадругеатомизацијасваког,патимеисва
когкритичкогстановишта?Алидобакризе јеуједнодоба
прилика.

Пројектикултивације,каоштосмовидели,укључујуипро
дуктивнеирецептивнеаспекте.Самадинамикауметничког
образовања као вида култивације захтева одређење појма
традиције, као континуитета историјски схваћеног дина
мичногјединствакреативногирецептивногакта,индивиду
алногдоприносаињеговогисторијског„фона”.Коришћење
уметничкихделаширокоприхваћеневредности,делаинте
грисанихуконтинуитеттрадиције,ууметничкомобразова
њу се такорећи подразумева. Она преносе вредности које
датакултурапрепознајекаосвоје,илипостављајупитања
окарактерутихвредности.Дијалогсатрадицијомјенеоп
ходанзауспешноучењезаједничкогживота.Алиштајеса
уметничкимделимаичиновимакојисеизричитоиснажно
супротстављајутрадицији,и закоје је тосупротстављање
одконститутивногзначаја?Таквајемодернауметност,та
кавједобардеонамасавременеуметности.Хоћемолије,у
Платоновомманиру,искључитиизсвогвидокруга?Хоћемо
лије,посебно,искључитииз(уметничког)образовања,као
реметилачки фактор, који угрожава стечени лик традици
је?–Дилеманијеневажна.Потврданодговорбизначиода
смоспремнидасопственусадашњицузаобиђемоприликом
пројекцијаосновнихвредности,идатакосопственојбудућ
ности ускратимо ослонац; одречан одговор као да доводи
упитањеконтинуитеттрадицијекојадајехоризонтунутар
когасеуопштеодвијапројекцијавредности.

Решење је у ономешто филозофска херменеутика назива
„стапањем хоризоната”, у дијалогу традиционалног и мо
дерног,старогиновог,причемустароприхватановоусвоје
оквире,ановозаузвратширитеоквиреитакомењапочетни
хоризонт.Уметничкообразовањебиодсавременеуметно
стимоглодадобије способност стваралачкогикритичког
реаговања,асавременојуметностидапружиисторијскии
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вредносниоквир,чимећеобогатитиимогућностиискуства
савременеуметности.Јер,гдејеопасност,растеионоспасо
носно:оверечипесникаФридрихаХелдерлина(Hölderlin)
могудапостанулозинкаоногтре баобразовањанакојесмо
данасупућени.
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Abstract

This paper discusses the value orientation of education through
historical analogy between the reduction of education to techne into
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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град
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оригиналан научни рад

КУЛТУРАКАОРАЗБИБРИГА
Сажетак: Рад кри тич ки раз ма тра ути цај до ми нант них мо де ла 
зна ња, лич но сти и обра зо ва ња на дру штве ни став пре ма кул ту
ри и ње ној за сту пље но сти у обра зо ва њу и вас пи та њу. По јед но
ста вље ни пси хо ло шки мо де ли ко ји су тре нут но до ми нант ни у 
обра зо ва њу ви де зна ње као ли не ар но про ши ре ње ме мо ри је, де чи ји 
раз вој као мо де ло ва ње пре ма уло зи од ра слог, а људ ско би ће као 
хо мофа бер, ког ни тив но би ће без емо ци ја и мо ти ва. Ре зул та ти 
ис тра жи ва ња ефе ка та обра зо ва ња, вр шњач ких вред но сти и по
ло жа ја де це и мла дих у обра зов ном си сте му по ка зу ју ја сну по тре
бу за ре фор мом обра зо ва ња. Усло ви су по ве ћа ње пар ти ци па ци је 
де це, по ве ћа ње фон да ча со ва за сло бод не ак тив но сти, умет нич
ке и кре а тив не ак тив но сти и омо гу ћа ва ње да се кул ту ра усва ја 
кроз ства ра ње ак тив ног, ди рект ног, лич ног кон так та са ње ним 
продук ти ма. 

Кључнеречи: обра зо ва ње, умет ност, пар ти ци па ци ја

Зна ње као ли не ар на кван ти фи ка ци ја

Доминантнимоделспецијализованогчовека,директноили
прикривеноприсутанусхватањучовекаданас,подразумева
да је задатак знања дапродре у некупосебну област.Чо
веккојисазнајеипроучава,тако,имазадатакосветљавања
мрачних углова недовољно сазнатих области, он је објек
тивни пионир, прикупља специфичне податке чак и када
онинисудеобилокаквогопштијегнаучног система, ана
лизираих,класификујеипохрањујеунекуодкњигазнања.
Књигазнања,илионоштосхватамокаото,постајеенци
клопедијанабрајања,непрегледаннизпојединачнихчиње
ницаилимикротеорија.Знањесевидикаоуређенскупме
моријскихјединица,анаукапостајеквантитативноширење
појединачног.Систематскопребирањезамењујеерудицијуи
научнурадозналост.Накрајуовогланцаефеката,добијамо
образовнепрограмекојикаоуспешнепрепознајустрпљиве
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набрајачејерјетонеизбежнапоследицамоделазнања(ичо
века)какавуглавномнегујемоданас.

Иза таквог модела човека, назире се још један ефекат на
приступдеци,сазнањеиучењевидимокаоискључивоког
нитивну функцију, когнитивну активност. Имануел Кант
(ImmanuelKant) јеовдеодпомоћијерјевидеочовекакао
системукомесемогупрепознатитрифункционалнаблока
–емотивни,мотивациониисазнајни.Већинанашихфунк
ција,сматраон,нијечистогтипавећподразумевамешавину
функцијаблокова.1Например,усвакојосећајности,колико
год била снажна, постоји елементмисли, препознавање и
интерпретацијаситуацијеукојојсеосећањеодиграва,као
ињенамотивационабојакојајепостављауконтекст.Пси
хологија на овомпланунуди богато пољеналаза који по
тврђујуизузетнусложеностнашихдоживљаја,укојима је
најчешћетешкоилинемогућепрепознатијаснекласе.Нема
сумњедајенашунутрашњисветцеловит,инемасумњеда
нијеједноставан.

Озгуд(Osgood)например,показуједајесвакаречкојуко
ристимобогатанесамоденотативним,друштвеноодређе
ним,наученимкогнитивнимаспектомзначења,негодапри
томесадржимањевидљивислојконотативногсадржајакоји
укључујеемотивниодговор.Уприсуствупојма,кадапоми
слимонанешто, активира се све – не само знање, него и
нашеемоције,успоменеиличнаисторијаупакованауконо
тативниодговоркојизаједносаденотативнимуноси„свету
малом”усвакозначење.Истражујућипољејезика,онутвр
ђуједачакниједноставнеречиникаданеизазивајуунутра
шњиодговорискључивонанивоукогниције.2Каковидимо,
чак ниједна реч, обична реч, није само сазнајни концепт.
Речкојуизговоримоилинакојумислимосадржичитавзна
чењскиспектаркојијенемогућесводитиначистсазнајни
план.Ивишеодтога,речибеже,кажусемиотичари,имају
отворенобимзначења,никаданисудокрајазавршене.3Зна
чење је поље које се гради, човек је бићеширине, говоре
истраживачи.Ипоредтогаштоовознамо,постављамосва
кодневнодецуупозицијугдејеучењесхваћенокаочиста
когнитивнаактивност,значењепојмовајеунапредзадато,а
образовањепостајепроширењезнања.

1 Огњеновић,П.иШкорц,Б.(2012)На ше на ме ре и осе ћа ња,Београд:За
водзауџбеникеинаставнасредства.

2 Osgood,C.E.,Succi,G.andTannenbaum,P.H.(1975)The Me a su re ment of 
Me a ning,Illinois:UniversityofIllinoisPress.

3 Павловић,М.(1987)Го вор о ни чем. Ниш:Градина.
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Чо век као „Хо мофа бер”

Велики део хуманистичке психологије,4 као и велики део
граничних дисциплина (квантна медицина, психологија
свести)сетрудиодапоставицеловитостчовеканацентрал
номестопроучавања.Ипоредтога,каконаиндивидуалном
плану,такоинапланузаједнице,честосеуместохумани
стичког концепта појављује редуковани модел рационал
ногчовека,ho mofa ber,ефикаснобићебеземоција,разум
скамашинабезирационалнихделоваиливишказначења.
Идеаланчовекјеразуман,свестан,будан,логичан,аједини
релевантнипсихичкипроцесисуопажање,меморијаими
шљење.СетимосеДарвинакоји,истражујућиемоцијекод
животиња, претпоставља њихову животињску, архаичну
природунижег типа, верујућидаћемоубудућиметапама
еволуцијебитиослобођениемоција,каоштосмосенекада
ослободилирепа.5Нисмодалекоодмаклиодових заблуда
акопосматрамошколскимоделдететакојеучи:онојевиђе
нокаопредрационалнобиће,неукикандидатзаодраслог,
задатакваспитачаједаразвијењеговоопажање,меморију
имишљењедоодраслогнивоа.Ништавише,тојесвешто
јепотребно.

Путоддетињствапремаодрасломдобупостајеобукаураци
оналнимпроцесима.Детејеученикхо мофа бера,иколико
далекоодмакнеутомпроцесу,тојевећизамишљениефекат
образовања.Каквесупрактичнепоследицередукованогмо
деладететаможемода сагледамоу свакодневној образов
ној пракси, на пример, према међународним стандардима
40–50%ученикакоднасзавршиосновнушколунеписмено.6
Око40%децесе,премапоследњиммерењимаможесврста
тиуфункционалнонеписменеизматематике,доксеефекти
нашегобразовањапрепознајукаоједногодишњезаостајање
одпросекарегије.Истовремено,нашипрограмисудизајни
ранитакодаподржавајуталентеизанемарујурадсаогром
номвећиномученика.Меренистепенунутрашњемотива
ције за рад је значајнонижи коднашихученика, процена
самоефикасноститакође,докјестепенанксиозностизначај
новишинегоштојепросекусвету.42%средњошколацасе

4 Fromm,E.(1966)Čo vjek za se be: is tra ži va nje o psi ho lo gi ji eti ke. Zagreb:
Naprijed;May,R.(1976)The Co u ra ge to Cre a te. NewYork:ABantamBo
ok,W.W.Norton&CompanyInc;Хамваш,Б.(1994)Не ви дљи во де ша ва
ње. Београд:Нова.

5 Огњеновић,П. иШкорц, Б. (2012)На ше на ме ре и осе ћа ња. Београд:
Заводзауџбенике.

6 Про свет ни пре глед – спе ци јал ни број (2010) Лист просветних
радника РепубликеСрбије, Београд:Министарство просвете, науке и
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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декларишукаонезаинтересованизанаставуианксиозни,а
14%наставникаспадаунезадовољнеличностикојесеосе
ћајубескорисно.7Свеуочљивијеодступањемоделадететау
образовањуодреалногдететаусветукојисемењајепојава
којајеуниверзална.Некиауторисматрајудајетренутакда
сепризнане у спех обра зо ва ња.8

Показатељи успешности образовања ињене интегрисано
стиудруштвенитренутаксупонекадзабрињавајући,алиих
требасхватитикаосмерницезаевалуацијуиреформисање.
Напитањештабимењалиуобразовању,61%дечијиходго
ворасеодносинаквалитетпрограмаипроцеса.Акосетоме
додајуодговорикојиописујулошусоцијалнуклимуушко
ли,ондаје77,5%проблемаушколивезанозанематеријалне
услове.9Каковидимо,проблеминисупоследицасиромаше
њауматеријалном,негоупсихолошкомсмислу–проблеми
леже у односима између учесника у процесу образовања,
наставницимаинеадекватнимпрограмимаупрвомреду,а
тек после технолошким ограничењима или материјалним
тешкоћама.

Ово јеважнонагласитизбогучесталихкритичкихзахтева
одстранепросветнихрадниканатемуфинансирањаобра
зовањаипосебноњиховихплатауоквируњега,могаоби
сестећипогрешанутисакдајематеријалноитехнолошко
заостајањенепремостивикључнипроблем.Уколикобисе
првоонрешио,говорепросветнирадници,образовањеби
биломогућепобољшати.Али,чиниседасеовдесимптом
проглашаваузроком.Натајначиннаставникоправдавасво
јупасивнуулогукритизераионогакојичекадасеважније
стваридогодедабионондамогаодаихпримени.Тимесе
пропуштаприликазаактивноделовањеасопственапедаго
шка(не)одговорностпреносинадругеактере.Увекјенешто
могуће урадити у „овде и сада” оквирима.Људски однос
нијескуп.

Естет ски став и по тре ба за  
ли ков ном умет но шћу

Последицеконцептачовека,знањаиобразовањапружајусе
насвесегментеприступадециимладима,алинајјаснијесе

7 Павловић,Д.иБауцал,А.(2013)Ре зул та ти ПИ СА Те сти ра ња. Ка кво 
је обра зо ва ње по треб но на став ни ци ма пред мет не на ста ве?,Београд:
Стручнитимзареформувисокогобразовања.20.12.2013.

8 Holzman,L.(1997)Scho ols for Growth: Ra di cal al ter na ti ves to cur rent edu
ca tion mo dels. NewYork: LawrenceErlbaum.

9 Плут,Д.иКрњајић,З.(уредници)(2004)Обра зо ва ње и дру штве на кри
за: до ку мент о јед ном вре ме ну. Београд:ИнститутзапсихологијуФило
зофскогфакултета,Београд.
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сагледавајууобластиобразовањазауметностикреативним
активностима, јер су оне специфичне и захтевају посебан
приступ. Концепт умножавања меморисаног, опонашање
модела или једносмерна комуникација од учитеља према
ученику,нисумоделиуоквирукојихможедасепојави,па
самимтимнинегујеуметностикреативност.Сталнизахте
визапрактичномиоперационалномформулацијомнаставе,
упрвомкоракусукориснијеруносередупроцесобразова
ња.Акосесхватекаокључни,фиксираниуформииобаве
зни(дефинисањеисхода),онитежедапретераноструктури
шупроцесинатајначиносиромашеибанализујуинтерак
цијууобластиусвајањауметности.

Практичне последице су поново видљиве. Једнонашеис
траживањепоказуједапостоји„удвајање”укусакоднаших
студената,једанукуспоказујемокаодруштвенопожељан,а
другијезаистанаш.Научилисмомладетокомрационалног
учењачињеницаоуметностиштајеунашојкултуривред
но,алиуравниличногдоживљајатосењихнетичествар
но,онивишеволенештодруго–китњасто,бучно,украше
но,јако.10Такође,истраживањаликовногукусакодмладиху
Србијипоказујудајепотребазаликовномуметношћуврло
слаба,укусјередукован,упрошћен,11неразликујеособине
уметничкогделавећсеуправљапремаједноставнојемпи
ријскојформули:реалистично+украшено+детаљисано+
колористично+лепмодел=леподело.12Младиљудивеома
реткоулазеугалеријеинемајупотребузатим.Акосене
штовизуелноконзумира,тојеондаповршна,лакочитљива
визуелнапорука.Например,студентиуСрбијиразличитих
профиланајлепшимдоживљавајуреалистичнепејзажеко
јисушарени,личенафотографијуиизазивајупријатност.13
Приправљењуестетскихизбора,нашиспитаник сеупра
вљапремалепотиобјекта–портретјевреданакоприказује
младу,лепудевојкукојајеобученаулепуодећуиимапри
јатанизразлица,пејзаж јелеп јер јелепашумакрозкоју
просијавасунчевзракипријатнојезапосматрање.Запра
во,препознавањеуметничкогјезикатунепостоји,основни

10Škorc,B.,Vuković I.,Stojadinović,D. iMorača, J. (1994)Le po i le po za 
me ne,Beograd:PsihologijaXXVII,str.34.

11Stojilović, I. (2012)Eks pe ri men tal na pro ve ra te o ri je pro ce ne, magistarski
rad,Filozofskifakultet–Odeljenjezapsihologiju,UniverzitetuBeogradu,
Beograd.

12Pejić,B.(2004)Ti po vi cr te ža u li kov noj umet no sti i mo du si estet ske pre fe ren
ci je, magistarskirad,Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,Beograd.

13Pejić, B. i Škorc,B. (2009)Uti caj si ste mat skog li kov nog obra zo va nja na 
estet sko su dje nje, BanjaLuka:Naučna i duhovna utemeljenost društvenih
reformi,zbornikradova,Naučniskupovi,knjiga10.
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критеријумјехедоничкитон,степенпријатностикојинеки
визуелниобјекатнуди.

Потребнојепризнати:радисеосасвимнезреломестетском
судунанивоупредшколскогдетета (субјектисубилисту
дентипсихологије,младинезапосленистручњациистуден
ти економије). У таквом распореду укуса најгоре пролазе
модернаи апстрактнауметност. Језиккојимоне говоре је
неуклопивсанаученим,безличним,историографскимста
вомпремаликовној имузичкој уметности какав сенегује
наставомликовнеимузичкекултуреушколама.Нажалост,
овапојаванеприхватањасавременогилиапстрактногјези
кауметностинијелокалнанегоглобалнапојава,иститренд
постојиусвету–публикакојаможедаприхватимодерну
уметностјевеомамалобројна,састојисеодликовнихструч
њака,уметникаипредшколскихдечака.14

Обра зо ва ње за умет ност

Једно скорашње истраживање статуса ликовне културе у
оквирудругихобразовнихпрограма јепоказалода јеовај
предметсхваћенкаосекундаран,небитан,каонекаврстана
чинадасепроведеслободновремеизмеђудругих,важнијих
предмета.Каоисудбинакултуреудруштвеномокружењу,
судбиналиковнекултуреуобразовномокружењујесудбина
разбибриге.Идућистепендаљеуанализи,стварисујошја
сније:уоченајестатистичкизначајнанегативнаповезаност
између општег успеха ушколи које неко дете постиже, и
успеханапредметуЛиковнакултура.15Штовишенекодете
прихватаиволиликовно,тојелошијиђак!Поштоовосма
трамо важним, рецимо још једном исту ствар у огледалу:
штоједетеуспешнијеушколи,мањеволиликовно!

Којисутосуважнипредмети?Важнипредметису,вероват
но,оникојисуускоповезанисакаснијомпрофесионалном
оријентацијомилипрактичнимживотнимзахтевима–био
логија,математика,српскијезик,физика,хемија,историја...
(биологија је овде намерно постављена на првоместо јер
успехизтогпредметапоказујенајвишистепенповезаности
саопштимуспехомдетета).Потребнојепоближеразмотри
типојамважностипрограма.

Погледаћемопоновопрактичниплан.Резултатикојенаши
ученици постижу на нивоу компетенција из наведених,

14Funch,B.S.(1997)The Psycho logy of Art Ap pre ci a tion, Copenhagen:Uni
versityofCopenhagen: MuseumTusculanumPress.

15Кораћ,И.(2013)Ком пе тен ци је на став ни ка ли ков не кул ту ре и мо гућ но
сти њи хо вог пр фе си о нал ног раз во ја, докторскадисертација,Филозоф
скифакултет,УниверзитетуНовомСаду,НовиСад.
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важних области, показују поражавајући ниво незнања на
генералном узорку деце у Србији.16 Наша деца спадају у
функционалнонеписменусобзиромнаквалитетзнањадеце
света.Овозабрињаваутоликовишеуколикосеузмеуобзир
оптерећеностдецеушколииквантитативновремекоједеца
проводеучећи.17

Овдебибилокориснопојаснитизаштосетодогађа:наиме,
мерењемеморисањаимерењекомпетенцијаизнекеобла
сти су различите ствари јер мере различите способности.
Компетенцијепоказујуукомстепенујенекоовладаомате
ријом,укомстепенуможедапрепознајеситуацијеиизводи
закључке,примењује знањеупроблемскимситуацијамаи
генерализујестеченознањенановеситуацијеиноваживот
напоља.Компетенције,којесеусветупостављајукаоправи
показатељзнањасеразликујуодпоказатељакојисепоста
вљајуунашемсистему–туједоминантанмоделлинеарног
увећавањамеморије,помињаннапочеткуовогтекста.Зна
њесемеристепеномзапамћеностиспецифичнихподатака
итакосеконципирајутестовизнања,какоупредметнојна
стави,такоинанивоукласификационихиспитаодкојихза
висидаљапојединачнасудбинадетета.Образовнасудбина
нашедецезависиодстепенањиховеспремностидамемо
ришуинформацијезакојенијејасночемуслужеисакојима
незнајуштадараде.

Пошто„важни”предметиобучавајудецукакодаштовише
запамте,задрженековремеумеморији,азатимзаборавејер
јесветобилонекорисноилиунајбољемслучајупотенци
јалнокорисно,„неважним”предметимајеостаоудеоусло
боднијимактивностимакаоштосунеговањеличногизраза,
неговањекреативногилиистраживачкогпроцеса,изградња
личног става према културним продуктима и слобода од
задатихисхода.

Свеовопсихологупоказуједасу„неважни”предметираз
војноважнијиод„важних”јернадокнађујумањакотворе
них, истраживачких, интерактивних активности од којих
болујуобразовнипрограми.

Усистемухомофабера,каковидимо,немаместаовојисти
ни,тренутнитрендједасебројчасованаставеуметности
јошвишесмањи,сабије,упрости.Недељнифондовичасова
уметностисмањујусесасвакомновомреформом.Различите

16Baucal, A. (2012) Ključ ne kom pe ten ci je mla dih u Sr bi ji u PI SA 2009 
ogledalu, Beograd: Institutzapsihologiju,FilozofskifakultetuBeogradu.

17Плут,Д.Крњајић,З.(уредници)(2004)Обра зо ва ње и дру штве на кри за: 
до ку мент о јед ном вре ме ну, Београд:ИнститутзапсихологијуФилозоф
скогфакултета.
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уметностисеуоквируоваквихпрограмасакупљајунагоми
лу,смишљајуимсеопштиназивиподкојеможештовише
„неважности”дасеугура,каоштосувизуелнеуметности
(сликарство,вајарство,графика,модернауметност,мулти
медијална уметност, филм, драмска уметност, компјутер
скеанимације,дизајн,костимографија,фотографија,каои
историјесвиховихуметности...).

Паралелно,продукцијахомофаберапоказујекарактеристи
кесличнепроизводњигенетскинапредневрстеизХаксли
јевогромана„Врлиновисвет”,једанмањидеоученикаиз
двајасеуелиту,доквеликавећинапролазикрозобразовање
исподпросечногпостигнућа,18безобзиранапривиддобрих
оцена,мерењакомпетенцијапоказујутаквуслику.

Уместоконтролораиуливачазнања,наставникбимораода
севидикаоособакојаимасвестосебикаооособикојапод
учаваисамајеподучавана.Њенпрофесионалниразвојтада
нијесамоусавршавањепоступакакојимасепреносизнање,
негопроцесучењазаживот.Препознавањесуштинскогзна
чајаинтеракције,несамоуобразовању,негоуцелокупном
посредовању културе, требало би да води ка коришћењу
слободеимогућностидаваспитањевидимокао„партиципа
торнипроцесукомељудипримењујусвојуколективнумоћ
да стварају нова окружења, нови социјални, емоционално
–интелектуалнирастиновеформедруштвеногживота”.19

Кул ту ра као ак тив ни од го вор на  
дру штве ну кри зу

Једнаододликатранизиционекултуре,уздруштвенетур
буленцијеипроцеспропадањаинституцијакојесучиниле
окосницуиорганизаторедруштвеногживота,јестесмање
ноулагањеусвеобласти,патакоиуобласткултуре.Не
предвидљивост и одсуство система у подршци културном
пољу су особине у којима оперише уметност, културне и
образовнеинституције,индивидуалниуметницикаоине
формалнопољеокоњих.Захтевикојисечујуотомекакосе
мораповећатифинансијскаидруштвенаподршкакултури
самосуделимичноодкористи.Ономекоделујеунутарре
алногкултурногпољајејаснодасамачињеницаофинан
сијскомјачањуобластикултуре,незначимного.Појачава
њефинансијскеподршкенећеиматиникаквогпозитивног

18Павловић,Д.иБауцал,А.(2013) Ре зул та ти ПИ СА те сти ра ња. Ка кво 
је обра зо ва ње по треб но на став ни ци ма пред мет не на ста ве?,Београд:
Стручнитимзареформувисокогобразовања.20.12.2013.

19Holzman, L. (2009)Vygotsky at Work and Play, London and NewYork:
Routledge,TaylorandFrancisGroup,p.153.
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ефектауколикосенеуспоставетрајниитранспарентнисо
цијалнимеханизмикојипрепознају,негујуибележекултур
надостигнућа.

Поштонатонеможеморачунати,отварасеалтернативно
пољеделовањакултуре–ванинституционално,активистич
ко,волонтерско,истраживачко,експерименталноделовање
изван поља институција. Кључни подстицаји за културни
развитакчестонепотичуодозго,одинституција,већодо
здо,одшаренилауметничкогодговорананепредвидљивост
икризу.Утомванинституционалномделусепојављујенај
већа покретљивост и продуктивност културе. Без обзира
намаргинализованостисиромаштво,уметностиграничне
областинеморајудастагнирају,20могударастуидобијају
на разноврсности.21Пошто нас сиромаштво приморава на
ревизијудруштвенихприоритета,аргументсиромаштвако
ристи се за колективномаргинализовањекултуре каораз
војногмеханизма.Истраживањакризнихдруштавапоказују
даовденепостојиузрочнаповезаност.

Величина и позиција једне заједнице на лествици светске
моћинеморадаодређујепозицијуњенекултуре.Повези
вањесудбинекултуресаекономскимсиламатренуткајепо
једностављењекојенасспутавадапрепознамоинегујемо
енергију заактивнуградњу,деловањеипроменутамогде
онапостоји.

„Највећаопасносткојапретинекомнародунијетодаможе
дападнеуропствоидаћеморатидаслужинекоммоћнијем,
многољуднијемипродорнијемнароду.Ропскинародимогу
дабудувелики;упркосбеди,раду,понижењу,могудаимају
узвишенусудбину.Највећаопасносткојапретиједномна
роду је тадапостанепримитиван, даод себеодбаци све
сномишљењеисвесногмислиоца,итимепотонеуокеан
бесловесности.“22

Кул ту ра као раз би бри га

Оноштоједосадареченоводинасујасномсмеру,култура
каоиндивидуалнопсихолошкиикаодруштвенимеханизам
имазначајнуразвојнуулогу,какоуоквируобразовања,та
коинаотвореномдруштвеномпољу.Генералниставпрема
њој,јошувек,тежидајепосматрасаускепозиције(односи

20Csikszentmihalyi,М.(1997)Fin ding Flow: the Psycho logy of en gan ge ment 
with everyday li fe,BasicBooksamemberofPerseusBooksgroup.

21Sawyer, K., JohnSteiner,V.,Moran, S., Sternberg, R., Feldman, D., Na
kamura, J. and Csikszentmihalyi,M. (2003)Cre a ti vity and De ve lop ment.
Oxford:OxfordUnversityPress.

22Хамваш,Б.(1994)Не ви дљи во де ша ва ње. Београд:Нова.стр.23.
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сесамонауметност,алинеинакњижевност,науку,гранич
необласти,мултимедијалнеобластииновеобластиунаста
јању).Поштосепосматрапреускоипоједностављено,она
недобијаприликузајачеразвојноделовање.

Виготскијекрозсвојуутицајнутеоријувишихменталних
функцијапосматраокултурукаоопштидруштвенопсихо
лошкипродукт.Вишементалнефункције,мишљење,говор,
унутрашњиговор,маштање,доживљајуметности,сусоци
јалногпореклаинасталесукрозсложенусоцијалнуразме
ну.Збогтогасуонезаувекдинамичнипроцесикојисенала
зеупромени,наличнојидруштвенојравни.Утомсветлу,
психологијавидиуметностикултурукаоопштисоцијални
продукткојисадржисплетовеутицаја.Например,посма
трање уметника подразумевањегову личну индивидуалну
судбину, судбину тренутка или друштвеног контекста али
иопштувременскуосуукојојсеуметникипољепрекла
пајуинадрастајуконкретнитренутакиконкретнуособу.У
томсветлу,јасноодвајањеуметностиоддругихсимболич
кихтворевинакултурекаоштојенаука,можебитипрактич
ноалинеодражаваприродуствари.Доменисепреклапају.
Културасепосматракаоцелинаљудскепродукције.Раздва
јањеилимаргинализацијаобластинеможебитизаснована
нареалнојдруштвенојпотреби.

Поново, погледајмо како то изгледа на конкретном плану.
ИзрадаиприменаНационалнестратегијезаомладинуРе
публикеСрбијејепроцескојијеконципираниизводисеса
циљемдасеојачапозицијаомладинекаодруштвенегрупе.
Онадефинишеосамобластиодинтересазамладе:образо
вање, здравље, безбедност, партиципација, запошљавање,
заштита животне средине, социјална питања и слободно
време.

Култура се сврстава под слободно време, после спорта.У
истраживањукоје смоизвели са групоммладих (183уче
сника)желели смодапроверимокаква је ранглистапри
оритета.Понудили смо културу као девети приоритет.Од
552слободнаодговоракојејесачинилагрупамладих(73%
узорка) и група представника владиног сектора задужена
замладе(27%узорка),показалоседа јекултуранапетом
местуранглисте(12%одговора),послеобразовања(20%),
здравља (15%), слободног времена (14,5%) и запошљава
ња(13%).Поважностисеналазииспредбезбедности(9%),
партиципације(7%),заштитеживотнесредине(6%),соци
јалнихпитања(4%)испорта(1%).23Умањимградовимау

23Škorc, B. i Ognjenović,V. (2009)Pro ce na te ma na ci o nal ne stra te gi je za 
omla di nu. Beograd:XVnaučni skupEmpirijska istraživanjaupsihologiji,
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Србији,младиописујусвојекултурноокружењекаоумрт
вљено,бездогађаја,социјалниживотмладихтечеуклади
оницамаикафеимајерсутојединаместаокупљања,при
ватниживот се одвија испред телевизора или компјутера.
Културниресурсикојезаједницаиманисупрепознатикао
важни,панемогудабудуискоришћенинаконструктиван
начин.Културнепотребесусхваћенекаоразбибрига,тоје
оношторадимокаданезнамоштадарадимоикадасусве
остале,важнијестваризавршене.

Шан се за про ме ну схва та ња зна ња, кул ту ре и 
по сле тог обра зо ва ња

Основнатемаовограда јебилаанализаначинанакојисе
поједностављенимоделиоријентишунапогрешнеефекте
игуберелевантност.Понегдечакпостају,каоунаставили
ковнекултуреиликњижевности,сопствененегације,захте
вајућинекреативнукреативностначасу.Корениобразовних
заблудасе,виделисмо,налазеудвамодела:моделузнања
каојединеважнекогнитивнефункцијекојуисказујемопре
коколичинезапамћеногиумоделучовекакоји,виделисмо,
иманепромењивсетпотребаимогућностипремакомесе
каопремафиналномисходукрећеоддетињствадоодраслог
доба.Мењањепосебнихпоследицанекогмоделанећемоћи
дадонесеништазначајнодокостајенетакнутмодел.Тако
семожеописатиситуацијакојуданасимамо–кампањеза
изменупоследица.Њиховефекатможедабуделокални,ако
сеуопштејавља.

Ситуација у којој симптоме проглашавамо узроцима, није
нова,онасекаорефренпонављауразличитимнаучнимепо
хамаисрединама.

Упркостоме,реалнојемогућедасвакооднасделујесадаи
одмах,нанеограниченбројначина.Некеодтихначинавећ
користимо,некисуунастајању.Непостојизабранаотворе
ногделовањаиекспериментисањасаметодамауобразова
њу.Могућеједеловатиодмах,удиректномрадусамлади
ма,каоштомноги заистаираде.Свакинаставник је тога
свестанионихрабријимеђунама суоникојибез обзира
нанедостаткемоделанепрестају да раденањеговој кре
ативнојпримени.Наставниккојисенададаћемоделили
програмпостатибољи,алинепрепознајепросторзасвоје
покушајеувезисатимпропуштасвакитренутак,пропушта
генерације,пропуштаразвојнуприликукоја севишенеће
указати.Затојепотребноосвеститиресурсекојеимамоа
којенисмоискористили.

Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,67februar.
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У једном истраживању које се бавило психолошки гледа
но „проблемским” узрастима, преадолесцентима (12–13
година) и адолесцентима (15–18 година) смо анализирали
какоседоживљавајувршњацииодраслеособеизокруже
ња.Учествовалоје170испитаникаизпетосновнихитри
средњешколе.Идејајебиладасеизнутра,сапланаличног
доживљајаснимисликаинтерактивногпољаукомедетеод
раста,одговорисудобијенитокомвођеногпроцесаукоме
сусвиактивноучествовали.

Одговори указују на балансиран, умерен став ових група
премавршњацимаиодраслимаизокружења,нијебилоста
тистичкизначајнихразликаунавођењупозитивнихилине
гативниходлика.Собзиромнатодасерадилоо„проблема
тичним”узрастимакојисеприказујукаотешкизарад,ито
утренуткукадајепотребазаконформирањемвредностима
вршњаканајјача,моглоби сеочекивати са су сликеодра
слихнегативнијеодсликесебеилисвојихвршњака.Овосе
ниједогодило.Топоказуједаједруштвеноусвојенаслика
„проблематичног”узрастаупрошћена,мањкава,негативно
оријентисанапремапроблематичномпонашањуанепрема
капацитетимакојетагрупаима.Традиционално,преадоле
сцент(12–13година)иадолесцент(14–18)нисупрепознати
каобићакојамисле.Кадасеуђедубљеусадржајодговора,
видиседасуосновнепозитивнеодликевршњакадруштве
неприроде:добарјеонајкоједобардруг,ководирачунао
осталима,којеоптимистичан,несебичан,непосустајелако,
желидапомогне,неругасе,искренје.Одраслиуокруже
њујеонајкојијемудар,желидасаслушаидајесавете,има
својевиђењесветаиспреманједаподучииподелисамла
дима.24Пољеделовањаодраслих је, видимо,отворено.Да
лисмотогасвесни,далисмоспремнидатопретворимоу
свакодневнупраксу?

Судећипремаслицимладихкојеградемедији,сигурноједа
нисмодовољноспремнизаоводеловање.Тусевидидасу
младиљудиприказаниполаризовано.Постајемодруштвено
свеснимладихљудиондакадапостигнуизузетнерезултате
у оба смера, позитивном, када су приказани као недости
жниузоризаобожавање,илинегативном,кадапочинене
штозбогчегамедијипозивајунаоштреказне(честоуме
стоименаљудикористећињиховенадимкеилиназивекао
штосу„давитељ”, „монструм”, „хулиган”).Сликакојуми
каоодраслидајемоомладимаједалекомањенијансирана
идобронамернаодонекојуонидајуонамакаоодраслима.

24Škorc,B;Ognjenović,V.(2012)Do ži vljaj vrš nja ka i od ra slih u obra zo va nju. 
Beograd:60NaučnostručniskuppsihologaSrbijeMe re nje i pro ce na u psi
ho lo gi ji,str.145146.
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Истраживањамотиваисхватањанаставника,истовремено,
показујуда јепоследицанедовољне селекцијеи контроле
наставничког кадра условила стварање опште климе која
јенегативнооријентисанапремаученицимаипремаобра
зовнимвластима.Наставнициуовадвапољасмештајусве
својепрофесионалнепроблеме.Ученицисевидекаопро
блематични, недисциплиновани, лењи, незаинтересовани,
насилни,подругљивиидрски.Понекадјепсихолошкипро
филнаставниканепримеренобразовномзадатку.Овапоја
вајеприкривенаинијевидљиваодмах,негокрозизвесно
време,кадасепокажукомуникационипроблеми.Нажалост,
наставник јетадазаузеорадноместоитешкога јеодатле
померити. Истраживања наставника природних наука у
основним и средњимшколама, на пример, показује да су
ставови ове групе наставника према сазнањуи учењуне
гативнијинегоставовињиховихученика,пачакињихових
лошихученика!Наставнициверујудајеспособностучења
урођенаиданањунијемогућеделовати–генетскинамје
задата.25

Којисмерделовањајеотворен?„Магарећуклупутребаза
менитинормалном”каже једанодучесникаистраживања.
Потенцијалнопољезаублажавањетензијаизмеђуполари
зованихставоваипозицијасеналазиудијалогу.Неговање
дијалогаунутаргенерацијскихгрупа,каоиизмеђугенера
цијаиразличитихактерауобразовањуиодрастањујева
жанмеханизам. За то је потребно обезбедити програмски
просторкојијеслободанодзадатихисхода,којинегујеус
постављањеиразвојодноса(интерактивнуприродуобразо
вања),којијеосетљивнаразличитостииасиметријуизмеђу
учесника,којидозвољавааутентичаниискренизразикоји
јеотворенпремасоцијалномпољу.Тадаћешколапреста
тидабудеместостраховаинеуспеха,апостаћеместонор
малнограстаиразвоја.Таданећебитипотребногрозничаво
увођењевидеонадзораифизичкогобезбеђења,јеристинска
границаизмеђушколеидруштванијебодљикаважицане
гоотворенпросторукомесеодиграваодрастањеиузајам
напромена.Тадаобласткултуренећеморатипосебнодасе
одвајаинегујејерћебитинегованауоквирусвега,учему
већучествујеиучемувећјесте.

25Cvijan,N.(2010)Po ve za nost epi ste mo loš kih ve ro va nja i mo ti va ci o ne ori jen
ta ci je kod uče ni ka i na stav ni ka gim na zi ja, Beograd:XVINaučniskupEmpi
rijskaistraživanjaupsihologiji,Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,
Beograd.
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CULTUREASPASTIME

Abstract

Dominantmodelsofknowledge,humanbeingandculturehavebeen
discussed from the humanistic aspect of their effects on education.
Simplified psychological models now in use in education, treat
knowledgeaslinearenhancementofmemory,childrendevelopmentas
acquisitionofadultrole,andhumanbeingasahomo faber,emotionless,
cognitive creature. That way, importance of developmental and
interactive nature of culture and art are not recognized. Practical
consequences are affecting education outcomes, and are especially
significantinthefieldsofartandcreativeeducation.Artisminimally
included in thecurriculaand ifatall, it ismainly representedbyart
historywithpassivelearningasbasicprocess.Insteadofthat,active,
explorative interaction is needed in order to establish not only child
–artrelation,butalsochild–cultureandchild–sciencerelations.At
thesametime,transformationofateachers’role,shiftfromknowledge
presentertowardinteractivepartnerisneeded.Thesearepreconditions
notonlyfortheimprovementofeducation,butforthegeneralchange
inunderstandingcultureanditssignificanceinchilddevelopmentand

thedevelopmentofthesocietyingeneral.

Keywords: art education, education, participation
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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град
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УМЕТНИЧКООБРАЗОВАЊЕ–
НЕИЗОСТАВАНДЕО 

САВРЕМЕНОГКУРИКУЛУМА
Сажетак: У са вре ме ном дру штву де ца ра сту окру же на ви зу ел
ним сен за ци ја ма. Уче ни ци због то га по зи тив но ре а гу ју чим има ју 
мо гућ ност да уче кроз или пу тем ви зу ел них умет но сти. Ка ко је 
умет ност есен ци јал ни део људ ског ис ку ства, уче ни ци би у окви
ру оба ве зног шко ло ва ња тре ба ло да се што ви ше и ква ли тет ни је 
ба ве умет но шћу и про у ча ва ју је, ка ко би от кри ли ка ко чо век мо же 
да ко му ни ци ра не са мо ре чи ма, већ и пу тем му зи ке, пле са, дра ме 
и ли ков не умет но сти. У ра ду при ка зу је мо схва та ња са вре ме них 
те о ре ти ча ра о то ме ка кве пред но сти има ви зу ел на умет ност у 
обра зо ва њу де це и мла дих и на ко је на чи не умет нич ко вас пи та
ње ути че на ха р мо ниј ски раз вој лич но сти. Кра јем два де се тог ве ка 
у мно гим раз ви је ним др жа ва ма де си ле су се про ме не у схва та њу 
уло ге и функ ци је вас пи та ња и обра зо ва ња из обла сти ви зу ел них 
умет но сти у оба ве зном шко ло ва њу, те су по че ле да се до но се но ве 
стра те ги је о оба ве зном шко ло ва њу уоп ште, а по себ но о вас пи та
њу и обра зо ва њу из обла сти умет но сти.

Кључнеречи: естет ско вас пи та ње, умет нич ко обра зо ва ње, на
став ни пред ме ти из обла сти умет но сти, умет ност

Увод

Познавање и упражњавање уметничких дисциплина пре
суднојезаздравразвојдететовогумаидуха.Збогтогајена
свиммеридијанимауметностнераздвојивдеоваспитањаи
образовања.Извишевековногискуствазнамоданиконемо
жедатврдидајеистинскиобразовануколикомунедостају

АЛЕКСАНДРА ЈОКСИМОВИЋ



230

АЛЕКСАНДРА ЈОКСИМОВИЋ

основназнањаивештинеизобластиуметности.Заовакав
ставимамногоразлога.

Прво, уметност је важно изучавати једноставно због то
гаштојевреднапосеби.Њенутицајсенеможепорицати.
Крозисторију,свеврстеуметностислужилесудаповежу
нашумаштусанајдубљимпитањимаљудскеегзистенције
–Косам,Штајемојамисија,Кудаидемислично.Прона
лажењеодговоранаоваисличнапитањакрозвремеикроз
културе, каоиистраживање средставаи знањакакоби се
дошлодоодговоранањих,кључнасузаразумевањеживо
тачовекаиживљењеупуномсмислутеречи.Уметностје,
узто,интегралнидеосвачијегсвакодневногживота.Наше
лично,друштвено,економскоикултурноокружењеоблико
ванојеуметношћуусвакомсмислу–оддизајнапростора
гдедецадоручкују,прекопесамакојесеслушајунаради
ју,филмоваисеријанателевизији,тинејџерскихзабава,до
утицајакласичнеуметности.

Даље, уметност је јединствен извор уживања и освежава
њамаште.Онаистражујеодносеислужикаовезаизмеђу
мислииакције.Онанампомажедагледамонаживотдру
гачије. Коначно, уметност помаже ученицима да развију
својеставове,особеностииинтелектуалневештинекакоби
ефикасноучествовалиусавременомдруштву.Уметностпо
мажедаизградимосамодисциплину,ојачамосамопоуздање
и побољшамо вештине мишљења и креативности,што се
високовреднујеуданашњемсветурада.Онанасучизна
чајутимскоградаисарадње.Уметностуказујенадиректну
повезаностизмеђуучења,радаивисокихнивоапостигнућа.

Уметничкообразовањекористиученикујеркултивишеде
теуцелини,постепеноградиинтуицију,резоновањеиима
гинацијуујединственеформеизражавањаикомуникације.
Овај процес захтева активан и увежбан ум. Васпитање и
образовањеизобластиуметностикористиидруштвууце
линијерсеизучавањемуметностистичумоћнасредстваза
разумевањељудскогискуства,упрошлостиисадашњости.
Крозуметностученициучедауважавајуразличитеначине
размишљања, делања и изражавања.Tакође, уче да доно
се одлуке у ситуацијама када нема стандардних одговора.
Проучавањем уметности код деце се стимулише њихова
природнакреативностистичусеспособностидасекреа
тивностразвијетакодаизађеусусретпотребамасложеног
итакмичарскинастројеногдруштва.

Компетенција која се стиче кроз уметничко образова
ње обезбеђује чврст основ за повезивање уметничких са
осталимпредметима,чињеницакојеодуметностиводедо



231

АЛЕКСАНДРА ЈОКСИМОВИЋ

природнихилихуманистичкихнаука.Интелектуалнипро
цесикојиседешавајуууметностисупотпуноистионикоји
секористедасенаучнедисциплинеиоткрићатрансформи
шуусвакодневнутехнологију.

Умет ност у шко ли

Пољеобразовањазасновало јесвојупраксунаплатформи
научнозаснованихзнања.Уметностсеузимауобзирједино
каднауканијеустањудапружиодговоренанекапитања
праксе.Уобичајенојеверовањеданиједнаобласткојапре
тендуједаимаснажнопрофесионалноуважавањенесмеда
сеослањанатаконепоузданеизворекаошто јеуметност.
Уметност је у образовању, дакле, увек имала позадинску
позицију, у поређењу с науком.Наука се у том контексту
превасходно сматра когнитивном, а уметност емотивном.
Наука јепогодна заподучавање,докуметностподразуме
ва,пресвега,таленат.Наукајепогодназатестирање,докје
уметностстварпреференције.Наукајекорисна,ауметност
вишедекоративна.

Живимоувременуукојемјеодпресудногзначајамерење
исхода, способност да се онипредвидеипотреба да буде
апсолутнојасноштажелимодапостигнемо.Изсоциолошке
перспективе неразумљиво је због чега стриктна контрола,
тестирањеиспецификацијаисхода–свештосезовестан
дардима–имајутаквумагичнупривлачност.Кадајејавност
забринута за образовну продуктивност ушколама, јака је
тенденција да се све строго уреди, да се управљаи да се
мери.

Вредностиивизијекојесуводилешколуупрвојчетвртини
двадесетогвека,потпуносуактуелнеиуданашњимшкола
ма.Ушколисетраженајбољеметоде,каодасуонепотпуно
независнеодконтекста,радимовишетестирањанегобило
када раније, као да су резултати тестова права слика ква
литетаобразовања, тражимоуниформнепрограме такода
родитељимогудапоредешколе.Имамошколеукојимасе
наставнирадсводинанаукуииманаучнезаконитости.Оно
шторадимојестекреирањеиндустријскекултуреушкола
ма,саједнакимвредностимаиконцепцијамаоономештоје
битно.Бавимосесаморезултатима,азаборављамодаанга
жовањеушколиможеитребадабудезадовољство.Прихва
тамо вредност спољашњихнаграда и подстичемо децу да
буду„сакупљачипоена”.Постигнуће је тријумфовалонад
радозналошћуиистраживањем.Каоданашадецанезаслу
жујумноговишеодтога.
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Шта јепроблематичноууниформностициљева,садржаја,
процењивањаиочекивања.Наравно,затехнократејеуни
формност блаженство јернемамного компликација – или
се бар тако верује. Статистика може бити комфорна, она
апстракујепосебностичиниганепостојећим.Например,
угоднонамједаверујемодасмоустањудаодредимоиопи
шемоштасвакиученикчетвртогразредатребадазнаида
умедауради.

Поента овихнавода јестеда сеидентификују коренирас
тућетехнизацијекогнитивнекултурескојомсмосуочени.
Онајетоликомоћнадасереткокоусуђуједаоњојговори.
Сигурнонеможемодапокренемопланинуидаурадимоне
штомногода такву ситуацијупроменимо, алиможемода
укажемонадругачије визије образовања, друге вредности
којеводенаставуидругепретпоставкенакојимасенастава
можеградити.

Пред но сти умет нич ког обра зо ва ња

Учитељиинаставницидобрознајудамлађадецамногови
шеразумејунегоштосуустањудавербализују,ињихово
разумевањепојмовасеможебољепосматратикрозпонаша
њенегокрозвербалниизраз.УприлогтомеПоланцинаводи
Ајнштајновемислиотомеда„многовишезнамонегошто
можемодаизговоримо”,идодаједасупутевисазнавањау
уметностипотенцијалномоћникаоиудругимобластима
иделатностима,тедауметностимавеомаважандопринос
уразвијањупојмова.1Једанодбитнихаспекатауметности,
којијечиниспецифичномоблашћу,јестеуправоњенкапа
цитетдакомуницира(размењујеинформацијеизначења)на
начинекојипревазилазевербалне.

Уметносткористисвојјединственисистемсимболазавизу
елне,оралне,вербалнеиневербалнеобликеразмене.Када
децаучествујуууметничкимактивностима,онакористеи
вербалнеиневербалнеобликекомуникације.Користезвук,
покрет,гестове,знаке,обликеисликекакобиизразилииде
јеиосећања.Учењекакоданаразличитеначинепредстави
мооноштосмоискусили,примарнојесредствокоједопри
носиширењу свести о себи и другима.Поједини аспекти
људскогискуствасебољеизражавајукрознекеформекому
никацијенегокроздруге,и,премаЕлиотуАјзнеру,2никоне
требадабудеограничензбогтогаштонепознајеразноврсне

1 Polanzi,B.(2007)Sum mary of Sci en ti fic Re se arch on Con sci o u sness Ba sed 
Edu ca tion,NewYork,p.9

2 Eisner,E. (1982)Cog ni tion and Cur ri cu lum: a ba sic for de ci ding what to 
te ach,NewYork:Longman
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обликеизражавања.Или,другимречима,„Људисуизумели
свакупојединачнууметностбашдабибиланачинпрезен
товањаодређеногаспектареалности”.3Требаиматиувиду
да јесвакауметничкаформаспецифичнаидаоноштосе
изражаваиучикрозједну,неможедасекопираипримени
удругојуметничкојобласти.Децазбогтогатребадаима
ју приступ свим уметничким областима, и једнако искусе
плес,драму,музику,визуелнеуметностиикњижевност.

Посебноћемопажњуобратитинасазнањаотомедајеумет
ност важна јер омогућује деци са различитим стиловима
учењадапостижудобререзултатеушколи.Знамодадеца
ученаразличитеначине–некисувизуелнитипови;неки
учетакоштослушају,читајуилиговоре;некинемогуда
сефокусирајунанештодужеоддваминутаилиморајуда
будусталноупокрету;некиразмишљајуналинеаранначин
каоштосефаворизујеутрадиционалнимшколама;некису
негдеизмеђу,анекиимајусопствениначинучења.Школе
су,нарочитонасредњемнивоу,идаљеструктуиранетакода
траже,прихватајуиподржавају„линеарно”учење.Учени
цикојимогудаседемирно,преписујустабле,држеуредно
својекњиге,слушајудужипериод–бићеуспешниушколи
(коликосуонистварнонаучили,другојепитање).Ученици
којинефункционишунаовајначинчестосупроглашавани
бунтовним,ограниченихспособностиислично.

Студије попут оне коју је урадила Лин Обрајен (Lynn O
Brien),4 бележе да ученици чији је најјачи канал за учење
аудитиван,чинесамомањеодпетнаестпостопопулације.
Сдругестране,ученицикојипоказујувизуелнистилуче
њачинеокочетрдесетпостопопулације.Зањих јеважно
даимајуилустрације,картеилидијаграме,заједносаречи
маибројевима.Апстрактнипојмови,представљениречима
ибројевима,за45постоученикасунеразумљивиуколико
нису поткрепљени конкретним примерима или стварним
предметима.Таквиученици,којисупримарнокинестетич
ки типови, често имају проблеме са учењем у класичним
учионицамајеримјевећинастварикојесеученедоступна
даихпретходноистражечулима (таквихученика супуне
специјалнешколе,сматраОбрајен).Уметностнудинепро
цењивовредносредстводасепоспешиучењевизуелнихи
кинестетичкихтипова,усмислудабудуефикаснијиууче
њу, да задрже оношто су научили, да умеју да употребе

3 Fowler,C(1994)StrongArts,StrongSchools, Edu ca ti o nal Le a der ship,52,
(3),NewYork,p.4.

4 OBrien,L.(1991)Ac com mo da ting in di vi dual le ar ning styles,NewJersey:
Livington
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знањеуразличитимситуацијамаиконтекстимаидасеосе
ћајупозитивнијеувезисучењем.

Такође,премаХермануВиткину(HermanWittkin),5постоје
иразликемеђуученицимапрематомекакогледајунасвет.
Некиученицилакоследеупутства,оријентисанисукадета
љима,размишљајувишеналинеаран,секвенцијални,ори
јентисаннадетаљеначин.Онивидепојединачнодрвећеи
онда закључују да је предњимашума.С друге стране су
ученицикојибољеучекадпредсобомимајумапучитавете
риторије.Ониморајудавидецелусликупренегоштосепо
светедетаљима.Онивидецелушумупренегоштопримете
појединачно дрвеће. На њих посебно утиче емоционална
климакојавладаутокуучењаинајбољеучедоксуактивни
илиугрупи.Вештинеиједнихидругихсусвиманеопходне
усвакодневномфункционисању.Управоуметностнудира
зноврснемогућностизаучењекојесуодговарајућеиједни
маидругима,алиможеидаразвијеиувежбаспособности
којемогудакористеобегрупеученика.

ХауардГарднер,6креатортеоријевишеструкеинтелигенци
је,указујенатодауобичајенишколскикурикулуми–бази
ранинавербалнимпредавањимаитестовима,првенствено
развијају,негујуиподржавајувербалнуилогичкоматема
тичкуинтелигенцију.Управосувизуелнеуметности,плес,
музикаидрама,пољаукојимамогудадођудоизражајаона
децакодкојесуизражениједругеврстеинтелигенције,као
штосувизуелна/просторна,телеснокинестетичка,музичка,
интраперсоналнаилиинтерперсонална.Нарочито је кори
снокадасеуметностинеизучавајукаопосебнипредмети
већкадсуинтегрисанеучитавкурикулум,насвакомнивоу.

Уметност,сматрајудругиаутори,доприносиразвојуанали
тичких вештина, посебно трансферу вишег нивоа – кори
шћењемсналажењауновимситуацијама.Она,крозимаги
нацију,помажедецидаправеновевезе,превазиђупретход
наограничењаимислеотворено.Свакауметничкаформа
има специфичне начине сагледавања и прихватања света,
менталнеорганизацијеиобрадеинформација,штозахтева
критичкомишљењеивештинерешавањапроблема.Поред
тога, уметничка критика обезбеђује деци прилику да раз
вијају способности посматрања, анализе, интерпретаци
је ипроцењивања,што семожепренетиина друге обла
сти учења. Такође, јачају се фундаментални когнитивни

5 Wittkin, H. (1978) Cog ni ti ve styles in per so nal and cul tu ral adap ta tion,
Worcester,MA:ClarkUniversityPress

6 Gardner,H(1985)Fra mes of Mind: the the ory of mul ti ple in tel li gen ces,New
York:BasicBooks
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капацитети,каоштојепросторнорезоновање(организова
њеисеквенцирањеидеја),узрочнопоследичнорезоновање,
решавањепроблемакаоикомпонентекреативногмишљења
(оригиналност,флексибилност,отвореност).

Овеобластисуушколамапотцењене7,иакосусенаставни
циуметничкихпредметаборилидасеуметностушколама
озбиљно схвати.Деценијама је уметностперцепирана као
додатак озбиљним, академским предметима, или као ван
наставна активност за посебно талентовану децу.Широм
светауметници,наставници,родитељиипросветневласти
упорно покушавају да креирају сврсисходно и садржајно
уметничкообразовањеушколама.Збогчегасуонитолико
посвећенитомедаосигурајууметничкимсадржајимазна
чајноместоуобавезномшколовањудеце?КристинГудхарт
(ChristineGoodheart)8 наводи могуће разлоге за то.Према
њенимзакључцимауметностјецентралнидеољудскогис
кустваимладинемогудаучествујуукомуникацијииимају
истинскоразумевањељудскеисторијебезангажовањаииз
учавањауметности.Уметностјебазаупросветљењуљудске
цивилизацијеистоколикоиречиибројевииисторијскипо
даци.Поредтога,бављењеуметношћуоддететазахтевада
мисликреативно,постављапроблеме,доносиодлуке,што
сукључнеспособностизасвеврстеучења.Истаауторкаје
утврдила и да ученици који учествују у уметничким про
грамимауредовномшколовању,имајуразвијенијеповере
њеусебе.Онисебевидекаоособеспособнедапроизведу
нештошто их лично задовољава и јавно је признато. Јер,
креирање нечега у области уметности захтева истрајност,
самодисциплинуисталнопоправљањекакобиседостигли
вишистандарди.Такође,овдејеипуноприликадасесара
ђује,теученициразвијајуспособносткоја јеважназарад
назаједничкимпројектима.Збогсвеганаведеног,бављење
уметношћудоводидовисокогнивоасамопоуздања.Узто,
уметностнамдоносирадостиизазиваемоције,аемотивни
аспектучењајевеомаважан.Учењејеефикаснијеилакше
кадауживамоутомпроцесу,ауметностможедопринетида
школепостануместогдесеучисарадошћу.

Сличном темом се бавио и др Нерил Џенерет,9 који сма
трада је уметностцентрална снага човекове егзистенције
и да би свако морао да има довољно прилика и једнаких

7 Dickson,D.,McKean,B. andOddleifson,E. (1997)Le ar ning Tro ugh the 
Arts,NewHorizonsforLearning

8 Goodheart,C.(2002)Cri ti cal Links: Le ar ning in the Arts and Stu dents Aca
de mic and So cial De ve lop ment,ArtsEducationPartnership

9 Neryl,J.(2009)Edu ca tion in Arts: Te ac hing and Le ar ning in the con tem po
rary cur ri cu lum,OxfordUniversityPress
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могућности да је искуси и буде део ње. Кључна ствар у
образовању јесте стварање једнаких могућности сваком
дететудаостварисвојепотенцијалекрозомогућавањејед
наких прилика, а спречавати приступ уметности равно је
онемогућавањууспеха.Рајмер10наводидауметностпред
стављабазичнипутсазнавањачовекаосебиисвомсвету,а
Фоулер11детаљнијеразрађујесличнуидејуизјављујућида
је уметност најважнији начинна који човек себе дефини
ше.Уметностусебисадржиионоштојезаједничкосвим
људимаионошто је етничкикарактеристично.Пошто се
ууметничкомделуочитавадуховностоногакога јество
рио, томожедапомогнемладимљудимадапостигнуин
териинтракултуролошкоразумевање.Уметностнијесамо
мултикултурална, већ је транскултурална – она позива на
међукултуралнукомуникацију.Онанасучидасеотворимо
премаонимакојисудругачијиоднас.Такоштонасдово
диудодирсасопственим,алииосећањимадругихљуди,
уметностнасучи једномоднајважнијихцивилизацијских
капацитета–емпатији,односноразвијакапацитетезасаосе
ћањеиљудскост.Фоулертакођеговорииотомедаосећања
многовишенегоинтелектповезујуљудемеђусобно,алида
тоненегираулогууметностиуразвијањудететовихинте
лектуалнихкапацитета.Гарднер12веруједа„човековеинте
лектуалнеспособностиморајудасадржесетвештиназаре
шавањепроблема...којеомогућујуиндивидуидарешипро
блемеитешкоће,иупогодномтренутку,створиефикасан
производ(решење)...итакођеморадасадржипотенцијалза
проналажењеистварањепроблема,штојеосновазаствара
њеновихзнања.Ајзнертоупотпуњујемишљуда„пробле
микојевећинаљудиимауживоту,дилемекојеихнајвише
муче,веомасеразликујуодонихнедвосмисленихиједноо
бразнихрешењакојеможемонаћиушколскимуџбеницима
и радним свескама”13.Ајзнер додаје да актуелнишколски
курикулуминаглашавајуинегујуцрнобеле,тачнонетачне
одговоренапроблеме.Онзатимпита„какодаприпремимо
децузаживотсервирајућиимрешењаиодговорекојисуне
двосмислениигдејепотребазапросуђивањемиразмишља
њемвеомаретка”14.Сведоккурикулумнемапотенцијалда

10Reimer,B.(1989)A Phi lo sophy of Mu sic Edu ca tion,NewJersey:Prentice
Hall

11Fowler,C(1994)Strong Arts, Strong Scho ols, Edu ca ti o nal Le a der ship,52,
(3)

12Gardner,H(1985)Fra mes of Mind: the the ory of mul ti ple in tel li gen ces,New
York:BasicBooks

13Eisner,E. (1982)Cog ni tion and Cur ri cu lum: a ba sic for de ci ding what to 
te ach,NewYork,Longman

14Исто,стр.52.
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развија имагинативности креативност код деце, закључу
јеАјзнер, улога уметности у образовањубићеминорна, а
многиуметностнећеповезиватисаразмишљањемирасу
ђивањем.Јер,уметностнијетоликопроизводинспирације
италента,коликојерезултатчовековогкапацитетадакреа
тивноразмишља,имагинизује,решавапроблеме,просуђује
икористидругементалнепроцесе.КуперСоломонсматра
да уметност представља когнитивнеформе које имају по
тенцијалеистокаовербалнеилилогичкоматематичкефор
мекогницијенакојимајефокусујавномобразовању.15

Треба да поменемо да је уметност комплементарна и са
науком јер нуди различитемоделе резоновања. Британски
естетичарХерберт Рид (Herbert Read),16 отишао је толико
далекорекавшидаје„уметнострепрезентација,анаукаоб
јашњењеистереалности”.17Уметностјеустањудакодде
тетаразвијадивергентно,пренегоконвергентномишљење,
идаподстичедецудадајуразноврсне,анеувекистеодго
вореилирешења,збогтогаштосурешењакодуметничких
проблемавишеструка.Уметностпробијаирушицрнобеле,
тачнопогрешно,„научиово,именујоноодговоре”.Овајна
чинрезоновањајемногозаступљенијиусвакодневномжи
вотунегоонајкојемнасучишкола.Ефикаснараднаснага
савременогсветауправозахтеваобеврстерезоновања,ане
самостандардизовањеодговора.Уметностјеуправодобар
начиндаседобијеквалитетноуобличенум.Кадаукључимо
ученике у креативно решавање проблема, позивамо их да
каопартнериучествујемоуобразовномпроцесу.Уместода
имсекажештаикакодаразмишљају,бављењемуметно
шћукоддецећесеразвитиаутентичнареакцијакојаћесе
артикулисатикрозодређенимедијум.Онитадаучеизнутра
каспоља,анеспољакаунутра.Овакворешавањезадатака
захтева критичкомишљење, анализуипросуђивање.Уче
ницижеледужедасебавепроблемомилизадаткомјертако
креирајусопственисвет,нереплицирајутуђи.Способност
дасесамосталноинезависноразмишљајестеосновакре
ативности.Тојеуједноначинучењаукојемједетепотпу
ноукључено.Уметност,стога,позивадецудабудуактивни
учеснициусветукојиихокружује,анесамопосматрачи.

Јошнекеодбројнихкористикоједецаимајукадасебаве
уметношћуилиучекрозуметностнаводи Јенсен (2001).18

15CooperSolomon,D.(1995)The arts are es sen tial,SchoolArts,94(6),р.29.
16Read,H.(1945/58)Edu ca tion Thro ugh Art,London,p.2.
17Fowler,C(1994)StrongArts,StrongSchools, Edu ca ti o nal Le a der ship,52,

(3).
18Jensen,E.(2001)Arts With the Brain in Mind,NewYork:BasicBooks
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Онсматрадакадајеуметностзаступљенаукурикулуму,она
поспешујефакторекаоштосу:

1) Ин те ре со ва ње за уче ње:уметностводикапојачаном
интересовањузаисторијскеигеографскетеме;уметност
можесвакутемудаповежесаживотомипреокренеап
стракције у конкретну реалност; уметност обезбеђује
ученицима искуство потребно да се схвати да је учење
континуиранпроцесисвестдасеучењеникаднезавр
шава;учењекрозуметностмотивишедецуиповећаваим
отвореностпремасазнавању;

2)Мо ти ва ци ја/Ди сци пли на:уметност је јакамотивација
за ученике да развију самодисциплину и социјалне ве
штине;уметностзахтевафокусирање,упорностиистрај
ност;бављењеуметношћуразвијаснажнураднудисци
плинуирадненавике;

3)Успех:уметностангажујесвудецу,одонихкојисевећ
сматрајууспешнимаудругимпољима,доонихкојиби
иначеосталинамаргиниибилиуризикуданећеоства
рити своје потенцијале; уметност подстиче самодирек
тивноучењеипомажедаученициразвијукапацитетеда
тежекавећимуспесима;уметностпомажеуизградњиви
сококвалитетногизвођењаисарадње;

4)Школ ско окру же ње: уметностпомажеда сешколско
окружење трансформише у окружење у којем се истра
жујеиучи,рушећиграницеизмеђуразличитихшколских
предмета.

5)Са мо и зра жа ва ње/Лич ни раз вој: уметност обезбеђује
путученицимадасеизразеиповежусавршњацимакроз
личниразвојикомпетитивноискуствоучења;уметност
повезујеум,телоидух;уметностобезбеђујеприликеза
самоизражавање,доносећиунутрашњисветуспољашњи
уконкретнојреалности.

Бројнаистраживањапротеклихдеценијауказиваласунапо
даткедаученициизризичнихгрупа,уколикосебавеумет
ношћу у наставним и ваннаставним активностима, имају
многовећушансудабудууспешниилидамакаростанушто
дужеуоквирушколскогсистема.Сазнањадокојихседо
шлоговоренамда:

 ученици нижег социоекономског статуса добијају ви
шеодуметностинегоонивишегстатуса.19Ученицико
ји учествују у раду школских оркестара, мање користе

19Catteral,J.(2002)NewHorizonsforLearning,september,http://www.gseis.
ucla.edu/faculty/pages/catterall.html
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алкохол,дуванилакедроге,иутомтренуткуикасније
уживоту20;

уметностјеразлог,честоједини,дасеученицикојису
изопштениизшколеидругихлокалнихинституција,по
новоукључеуобразовнипроцесидругеорганизацијеу
локалнојсредини21;

Једанаестогодишњастудијакоја јеиспитиваламладеуси
ромашнијимчетвртимаамеричкихградова,дошлаједоса
знањадасудецакојасуучествовалаууметничкимпрогра
мима,ималабољаакадемскапостигнућа,учествоваласуна
такмичењимаизматематикеиприроднихнаукаиосвајала
наградеуписањуписменихсаставаипесама.22

Уметност,премаистраживањимакојасуобухваталаврлове
ликибројиспитаника,водеикабољимакадемскимпостиг
нућимаирезултатиманатестовима–премаCol le ge Re vi ew 
Bo ardu,23САТрезултати(врстаматурскогиспитауСједи
њенимАмеричкимДржавама)у1995.годиникодученика
којисувишеодчетиригодинепохађалиуметничкепредме
те,билисуза59поенавишинавербалноми44поенавиши
изматематикенегокодученикакојинисупохађаликурсеве
изобластиуметности.Премаизвештајуистеинституције,
из2004.године,резултатисуслични63поенавиширезул
татинавербалноми41поенвишинатестуизматематике
кодученикакојисуузималипредметеизобластиуметно
сти.Наузоркуод25000ученика,показаноједаоникојису
похађалипредметеизобластиуметностиимајубољеоцене
и боље резултате на стандардизованим тестовима од уче
никакојисубилималоилинималонисубилиукључениу
уметничкеактивностиушколи,итобезобзиранасоциоеко
номскистатуспородице.24Учењекрозуметностимазначај
неефектенаучењеудругимдисциплинама.Ученицикоји
суконзистентноукључениумузику,показујубољиуспеху
математициичитању.25Једаноднајпризнатијихстручњака
уобластиуметничкогобразовања,већпомињанипрофесор
ЕлиотАјзнер,радиојеистраживањаозначајууметностиу
образовномсистему,исматрадајеонаважандеокурикулу
мајеручиученике:

20(2000)H.Con.Res.266,UnitedStateSenate,June13.
21Fiske,E.B.(2000)Cham pi ons of chan ge: The Im pact of the Arts on Le ar

ning,PresidentsCommitteeontheArtsandHumanities.
22Fiske,E.B.(2000) Cham pi ons of chan ge: The Im pact of the Arts on Le ar

ning,PresidentsCommitteeontheArtsandHumanities.
23Schoolarts,Avg/sept,2006.
24Исто.
25Исто.
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какодадобропроцењујуквалитативнеодносе;

дапроблемиимајувишеодједногрешења;

даимајувишеструкуперспективу;

дасеусложенимформамарешавањапроблема,циљеви,
иакосуфиксирани,мењајуподутицајемразнихоколно
сти,могућностииуслова;

даниречинибројевинисуувекустањудапомогнуда
искажемосвештознамо;

какомалеразликеилипроменемогудаизазовувелике
ефекте;

какосемисликрозиунутарматеријала;

 да уче како се може исказати оношто не може да се
изговори;

дадоживеоноштонемогуниизједногдругогизвора.26

За кљу чак

Осимшто се образовна јавност слаже се да сунеопходне
променеусфериобавезногшколовања,апосебноуметнич
когобразовања,многапословнаудружењаапелујунатода
стариначинобразовањатребапревазићијердолазевремена
кадасепосаообављанасавремененачине,захтевасавреме
нообразовањеиразвојнекихвештинаизнањакојеседосад
нису толико развијале ушколама. Радницина свимниво
има, у овомпостиндустријском друштву,мораће да имају
способносткреативногмишљења,решавањапроблема,за
тимдасарађујусдругима,преузимајуризик,даимајувисо
кенивоепостигнућа,храбростииповерењаусебе.Сматра
се да уметност и уметничко образовање управо развијају
овеспособностииквалитете.

Образовањеиз области уметности, поред свега наведеног,
помажеученицимадапостигнувештинекојећебитиесен
цијалнедабибилиуспешниуновоммиленијуму.Удружење
америчких привредника и директора сматра да образовни
програмииз уметностипомажу да се надоместе слабости
образовногсистемаибољеприпремераднициза21.век.27
Они располажу подацима да се ученици који су похађа
лиуметничкепредметекаснијепоказујукаорадницикоји

26Eisner,E.(2002)The Arts and the Cre a tion of Mind,YaleUniversityPress.
27(1996)TheChangingWorkplaceischangingourViewofEducation,Bu si ness 

We ek.
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имајукреативнијеидејеиспремнијисузаризик,показују
вишистепенсамопоуздањаиразвијенијуодговорност.

Изнаведеногможемодазакључимодајејединоонашкола
укојојјеуметностзаступљенаувећојмери,устањудапо
нудиученицимадовољномогућностидаразвијусвојеспо
собности.Уприлогтомеидуирезултатиистраживањакоје
је имало као циљ да утврди баланс између уметничких и
осталихобластиукурикулуму,икојипоказујудатамогде
уметностчинидвадесетпетиливишепроценатакурикулу
ма,учениципостижубољаакадемскапостигнућа.28Сиро
машењемпрограма,уклањањемилисмањивањемфондача
соваизуметничкихобласти,великомбројудецесенеможе
пружитиприликадаученаначинекојиимодговарајуикоји
сузањихмаксималноефикасни.Акоимамоувидудасеу
највећембројуземаљаудржавнимшколамаудеоуметнич
кихпредметаукурикулумукрећеодпетдоседампосто29,
јаснојеколикосуученициускраћени.Овомтемомбитреба
лодасесуштинскибавеипросветневластиитворцикури
кулумаинаставнициуметничкихпредметаиедукаторина
наставничкимиуметничкимфакултетима.

ЛИТЕРАТУРА:

Catteral,J.(2002),New Ho ri zons for Le ar ning,septemberhttp://www.
gseis.ucla.edu/faculty/pages/catterall.html


(1996)TheChangingWorkplaceischangingourViewofEducation,
Bu si ness We ek


(2000)H.Con.Res.266,UnitedStateSenate,June13.


Goodheart,C.(2002)CriticalLinks:LearningintheArtsandStudents
AcademicandSocialDevelopment,Arts Edu ca tion Part ner ship


CooperSolomon,D.(1995) Theartsareessential,School Arts,94(6)


Dickson,D,McKean,BandOddleifson,E.(1997)LearningTrough
theArts,New Ho ri zons for Le ar ning 
 

Eisner,E.(2002)The arts and the cre a tion of mind,YalleUniversity
Press


Eisner,E.(1982)Cog ni tion and Cur ri cu lum: a ba sic for de ci ding 
what to te ach,NewYork:Longman


Fiske,E.B.(2000) Cham pi ons of chan ge: The Im pact of the Arts on 
Le ar ning,PresidentsCommitteeontheArtsandHumanities


Fowler,C(1994)StrongArts,StrongSchools, Edu ca ti o nal Le a der
ship,52,(3)

28Perrin,S.(1994)Edu ca tion in the arts is an edu ca tion for li fe,PhiDeltaKap
pan,75(6).

29Marjanović,A.(2006)Ini ci jal no obra zo va nje i pro fe si o nal ni raz voj na stav
ni ka iz obla sti vi zu el nih umet no sti u oba ve znom obra zo va nju kod nas i u 
sve tu,doktorskateza,Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,Beograd.



242

АЛЕКСАНДРА ЈОКСИМОВИЋ

Gardner,H.(1985)Fra mes of Mind: the the ory of mul ti ple in tel li gen
ces,NewYork:BasicBooks


Jensen,E.(2001)Arts With the Brain in Mind,NewYork:Basic
Books


Marjanović,A.(2006)Ini ci jal no obra zo va nje i pro fe si o nal ni raz voj 
na stav ni ka iz obla sti vi zu el nih umet no sti u oba ve znom obra zo va nju 
kod nas i u sve tu,doktorskateza,Filozofskifakultet,Univerzitetu
Beogradu,Beograd


Neryl,J.(2009)Edu ca tion in Arts: Te ac hing and Le ar ning in the con
tem po rary cur ri cu lum,OxfordUniversityPress


O'Brien,L.(1991)Ac com mo da ting in di vi dual le ar ning styles,New
Jersey:Livington


Perrin,S.(1994)Edu ca tion in the arts is an edu ca tion for li fe,Phi
DeltaKappan,m75(6)


Polanzi,B.(2007)SummaryofScientificResearchonConsciousness
BasedEducation,NewYork.

Read,H.(1945/58)Edu ca tion Thro ugh Art,London

Reimer,B.(1989)A Phi lo sophy of Mu sic Edu ca tion,NewJersey:
PrenticeHall

(2006)Schoolarts,Avg/sept

Wittkin,H.(1978)Cog ni ti ve styles in per so nal and cul tu ral adap ta
tion,Worcester,MA:ClarkUniversityPress

AleksandraJoksimović
UniversityofArts,FacultyofFineArts,Belgrade

ARTPEDAGOGY–INTEGRALPARTOFTHE
CONTEMPORARYCURRICULUM

Abstract

In contemporary society children grow up surrounded by visual
sensations.Thatiswhypupilsreactpositivelyassoonastheyhavethe
opportunitytolearnthrough,orwithhelpofvisualarts.Sinceartisan
essentialpartofhumanexperience,pupilsshouldbemoreinvolvedwith
itandspendmoretimestudyingitduringtheircompulsoryeducation,
inordertounderstandthatmancancommunicatenotonlyverballybut
also thoughmusic,dance,dramaandvisual arts.Thepaperpresents
contemporarytheoristsandtheirperceptionofthebenefitsthatvisual
artshaveoneducationofchildrenandyoungstersandtheeffectsthat
arteducationhasonharmoniousdevelopmentofpersonality.Towards
theendof the20thcentury,manydevelopedcountrieschanged their
understanding of the roles and functions of education in the field
of visual arts in compulsory education and began developing new
strategies regarding compulsory education in general, with special

emphasisonarteducation.

Keywords: aesthetic education, art education, art subjects, art
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ЛИКОВНЕКУЛТУРЕЗАКРАЈ
ОБАВЕЗНОГОБРАЗОВАЊА– 

КАКОПРЕВАЗИЋИ
НЕДОСТАТКЕ

Сажетак:По ла зе ћи од оп штих по став ки не го ва ња ства ра ла штва 
де це и мла дих, ем пи риј ски про ве ре них са зна ња број них струч ња ка, 
тен ден ци ја са вре ме не ме то ди ке у до ме ну ства ра ла штва, мо же 
се уо чи ти да је оп сег зна ња, ве шти на и ста во ва ко ји je пред ви ђен 
Обра зов ним стан дар ди ма за крај оба ве зног обра зо ва ња у Ср би ји не
пот пун и не си сте ма ти чан ка да је у пи та њу сти ца ње ли ков не кул
ту ре. Да не по ми ње мо чи ње ни цу да је пот пу но из о ста вљен аспект 
ства ра ла штва, што још у ве ћој ме ри обе сми шља ва ак ту ел ну кон
цеп ци ју Стан дар да за област ли ков не кул ту ре. Ре пер ку си је ова ко 
по ста вље них ис хо да су штет не за раз вој деч је кре а тив но сти, али 
и це ло куп не лич но сти ко јој се не овај на чин и фор мал но оне мо гу
ћа ва основ но пра во на ства ра лач ко из ра жа ва ње и де ла ње као ба
зич не по тре бе људ ског би ћа, по себ но де це у раз во ју. Та ко ђе, на тај 
на чин се оне мо гу ћа ва и опе ра ци о на ли за ци ја кључ них ци ље ва ли ков
ног вас пи та ња и обра зо ва ња, по себ но на ста ве ли ков не кул ту ре, 
док се они са мо фор ма ли зу ју кроз по је ди не ис хо де у Стан дар ди ма, 
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244

САЊА ФИЛИПОВИЋ

без мо гућ но сти њи хо вог си сте мат ског оства ри ва ња у ак ту ел ној 
вас пит нообра зов ној прак си.

Кључнеречи: стан дар ди у обра зо ва њу, на ста ва ли ков не кул ту ре, 
деч је ли ков но ства ра ла штво 

Увод
„Ду ша ни ка да не ми сли без сли ке” 

Аристотел1

Исходи су кључни елементиСтан дар да који имају своје
општеодреднице,алииспецифичностиуодносунасваку
од наставних области.Исходи учења представљају опера
ционализацију компетенција кроз различите активности у
наставикојесу„мерљиве”и„видљиве”.Унастави,специ
фичнициљевииисходисеодређујузасвакунаставнутему/
јединицу,аускладусакомпетенцијамаученика,циљевима
ипрограмскимсадржајима.Прињиховомодређивањумо
гућејеослањатисена Блу мо ву так со но ми ју гла го ла2 укојој
једефинисаношесткатегоријакогнитивнихпроцеса–пам
ће ње, раз у ме ва ње, при ме на, ана ли за, вред но ва ње и кре и ра
ње,каоичетиридимензијезнања(штасеучиииспитује)
покатегоријама–чи ње нич но, кон цеп ту ал но, про це ду рал но 
име та ког ни тив но. Блумова таксономија је хијерархијска
класификацијапроцесаипродукатаучењаиподразумева
јукогнитивнидомен(знање),афективнидомен(ставовии
емоције) и психомоторички домен (вештине). Када се го
вориодимензијамазнања,Блумразликујечетириосновна
типазнањаиподзнања:

А.Чињеничнознање–основниелементикојеученицитре
бадазнајудабибилиупознатисадисциплиномимоглида
решавајупроблемеуобласти:

1)Терминологијаи
2)Специфичнидетаљииелементи,

Б.Концептуалнознање–повезаностосновнихелеменатаса
ширимструктурамакојеимомогућавају заједничкофунк
ционисање:

1 В.Панић (1998)Реч ник пси хо ло ги је ства ра ла штва, ЗЗУНС: Београд,
50.

2 Anderson, L.W., Krathwohl, D. R. ,Airasian, P.W., Cruikshank, K.A.,
Mayer,R.E.,Pintrich,P.R.,Raths,J.andWittrock,M.C.(2001)A ta xo
nomy for le ar ning, te ac hing, and as ses sing: A re vi sion of Blo om’s Ta xo nomy 
of Edu ca ti o nal Ob jec ti ves (Com ple te edi tion),Longman:NewYork.
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1)Класификацијеикатегорије;
2)Принципиигенерализацијеи
3)Теорије,моделииструктуре,

В.Процедуралнознање–знањекаконешточинити,кори
шћење истраживања и критеријума, коришћење вештина,
техникаиметода:

1)Специфичневештинеиалгоритми;
2)Специфичнетехникеиметодеи
3)Критеријумизаодабиродговарајућихпоступака,

Г. Метакогнитивно знање – знање о когнитивним проце
сима,каоисвесностиразумевањевластитихкогнитивних
процеса:

1)Стратешкознање;
2)Знањеокогнитивнимзадацима,укључујућииодгова
рајућеконтекстуалноикондиционалнознањеи
3)Самоспознаја.

Оношто би требало узети као полазиште за дефинисање
циљеваиисходајесусуштинскапитања–Штаучениктре
бадазна,разумеиуме?Штајекључнозанаставнипред
метиштајеосновниконцептнаставногсадржаја?Овакав
приступдефинисањациљева/исходаомогућаванаставнику
евалуацију остварености циљева, програмских садржаја и
ученичкихпостигнућа,алидајемогућностзадаљеунапре
ђивање васпитнообразовног процеса и сопственог рада.
Међутим,кадасеговориостваралаштву,узимајућиуобзир
даБлу мо ва так со но ми ја гла го лапокривасамокогнитивне
аспектезнања,вештинаиставова,алинеиперцептивнии
емоционалниаспект,каосаставниинеизоставнидеоства
ралачкогпроцеса,неопходнобибилодефинисатиихикроз
категоријеидимензијеперцептивноемоционалнихпроцеса
одкојихсеможепоћиуодређивањуциљева/исходаудоме
нустваралаштва,посебнонаставеликовнекултуре.

Обра зов ни стан дар ди за област  
ли ков не кул ту ре – пре глед са др жа ја

У Обра зов ним стан дар ди ма за крај оба ве зног обра зо ва ња 
за област ли ков на кул ту ра3усвојенисуисходикојисеод
носенаследећеобласти:Ме ди ји, ма те ри ја ли и тех ни ке ви
зу ел них умет но сти, Еле мен ти, прин ци пи и са др жа ји (те ме, 

3 Обра зов ни стан дар ди за крај оба ве зног обра зо ва ња, (2009) Република
Србија,МинистарствопросветеиЗаводзавредновањеквалитетаобра
зовањаиваспитања,Београд.
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мо ти ви, иде је...) ви зу ел них умет но сти и Уло га, раз вој и раз
ли чи тост ви зу ел них умет но сти.

У Стандардима се користи термин „визуелна уметност”
којим су обухваћени „традиционални медији ликовних и
примењенихуметности(цртање,сликање,вајање,графика,
керамика,костимографија...),савременимедији(телевизија,
филм, сви облици дизајна и дигиталне уметности...),
архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати
(ткање,грнчарија,накит,радовиудрвету,папируидругим
материјалима)”. Такође дефинисани су у оквиру сваке од
области способности „знања и вештине ученика преко
кључнихкомпонентиучења:основнихзнања,стваралачких
способностиикритичкогмишљења.”

УСтан дар ди ма следећи искази описују шта ученик/уче
ница зна и уме у првој области ли ков ниме ди ји, ма те ри
ја ли и тех ни ке ви зу ел них умет но сти; ,,кажеседа ученик/
ученицана:1.основномнивоу:разликујеикористи(усвом
раду)основнемедије,материјалеитехнике(цртање,слика
ње, вајање) визуелнихуметности, изводидводимензионал
неитродимензионалнерадовеиописујесвојрадирадове
других(нпр.исказујеутисак);2.насредњемнивоу:позна
је и користи (у свом раду) основне изражајне могућно
сти класичних исавременихмедија,техникаиматеријала
визуелнихуметностииобразлажесвојрадирадоведругих
(нпр.наводисадржај, тему,карактеристикетехнике...);и3.
нанапредномнивоу:познаје и користи различите изражај
не могућности класичних и савремених медија, техника
иматеријалавизуелнеуметностииодабираадекватнасред
ства(медиј,материјал,технику,поступак)помоћукојихћена
најбољиначинреализоватисвоју(одабрану)идеју.

У другој области еле мен ти, прин ци пи и са др жа ји (те ме, 
мо ти ви, иде је...) ви зу ел них умет но сти кажеседа ученик/
ученицана1.основномнивоу:описујесвојрадирадоведру
гих(нпр.исказујеутисак);2.насредњемнивоу:одабирааде
кватансадржајдабипредставионекуидејуиликонцепти
образлажесвојрадирадоведругих(нпр.наводисадржај,те
му,карактеристикетехнике...);3.нанапредномнивоу:одаби
раадекватнасредства(медиј,материјал,технику,поступак)
помоћукојихћенанајбољиначинреализоватисвоју(одабра
ну)идеју,изводи радове са одређеном намером, користећи
основне визуелне елементеипринципедабипостигаоод
ређениефекат,користитачнетермине(нпр.текстура,ритам,
облик...)извизуелнихуметности(примеренеузрастуисадр
жају)кадаобразлажесвојрадирадоведругихиуочаваме
ђусобнуповезаностелемената,принципаисадржајанасвом
радуинарадовимадругих.
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У трећој области уло га, раз вој и раз ли чи тост ви зу ел них 
умет но сти кажеседа ученик/ученицана1.основномни
воу:описује разлике које уочава на уметничким радовима
изразличитихземаља,култураипериода,знаданаведераз
личитазанимањазакојасупотребназнањаивештинесте
ченеучењемувизуелнимуметностима(нпр.костимограф,
дизајнер,архитекта...),познајеместаиизворе гдеможеда
прошири своја знања везана за визуелнеуметности(нпр.
музеј,галерија,атеље,уметничкарадионица...)изнанеко
ликопримераприменевизуелнихуметностиусвакодневном
животу; 2. на средњем нивоу: лоцира одабрана уметничка
дела у историјски и друштвени контекст; 3. на напредном
нивоу:анализираодабранауметничкаделауодносуна
време  настанка  и  према културнојприпадности (опису
јеосновнекарактеристике,намерууметника...),описујепо
требназнањаивештинекојисунеопходниузанимањимаве
занимзавизуелнеуметности,користидругаместаиизворе
(нпр. библиотека, интернет...) да бипрошириосвојазнања
из визуелних уметности и разумемеђусобнуповезаности
утицајуметностиидругихобластиживота.

Кри тич ка ана ли за са др жа ја стан дар да за 
област ли ков не кул ту ре и пре по ру ке за  

њи хо во де фи ни са ње и до пу ну

Уовомсегментубићепредстављенкритичкиосвртнаса
држајеСтан дар да за област ли ков не кул ту реуонимсег
ментимаукојимајенеопходноревидиратиихиупотпунити
изостављеним исходима, али и дате препоруке за њихово
унапређивање.Свакакотребапохвалитинапортворацаовог
документададефинишупосебнекатегоријеиускладуса
њимаодредекључнеисходе.Ипак,пропустикојисуиден
тификованисуследећи:

I 

ОноштосепрвоуочавауСтан дар ди мајестедасудефини
санетрикатегоријекојесеодносенаме ди је, тех ни ке и ма
те ри ја ле,наеле мен те, прин ци пе, са др жа је, каоиви зу ел ну 
умет ност, алиданедостајеједанодважнихсегмената,ато
јестваралачкипроцес.Узимајућиуобзирдајеликовновас
питањеиобразовањеинтердисциплинарнаобласткојапод
разумеватеоријскесадржаје,каоипроцесњиховепримене,
исходибиморалидаобухватеА)теоријуудомену:умет
ничкогнаслеђа,теоријеуметностиитеоријеформе,ликов
нихтехнологијаиматеријалаиБ)практичнирад:ликовно
изражавање/стваралачкипроцескојиукључујеприменуте
оријскихзнања,вештинаиставоваизпретходнонаведених
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теоријских области, перцепцију, доживљај и лични израз.
Препорукаједасепоредтринаведенекојебисередефини
сале,уведекаопосебна,четвртаобласт,атојестваралачки
процес.Оваобластсеможесагледатикроза) ме ди ји, тех ни
ке и ма те ри ја ли – прак тич на при ме на, са др жа ји – иде је и 
зна че ња у од но су на при ка за не те ме и мо ти ве, б) ли ков ни је
зик – при ме на ли ков них еле ме на та и прин ци па ком по но ва ња 
ив) ли ков ни из раз – пер цеп ци ја, до жи вљај и кре а тив ност, 
изкојихбибилиизведениисходипрекокључнихкомпонен
тиучења.Даклепрепорукаподелеобластибибиласледећа:

1.Ли ков ниме ди ји, ма те ри ја ли и тех ни ке (врсте,одликеи
изражајнасвојства)

2.Ли ков ни еле мен ти и прин ци пи (врсте,одликеизакони
тоститеоријеформе)

3.Уло га, раз вој и раз ли чи тост визуелних умет но сти (ви
зу ел ни ме ди ји–врстеиспецифичности;развојиодлике
ли ков не и примењене умет но сти, дизајна и архитектуре–
епохе,уметници,дела,улогаизначајликовнихуметности
–друштвени,психолошкииестетскиаспектифункција)

4.Ства ра лач ки про цес (ме ди ји, тех ни ке и ма те ри ја ли–
практичнапримена;садржаји–идејеизначењауодно
сунаприказанетемеимотиве;ли ков ни је зик–примена
ликовних елемената и принципа компоновања; ли ков ни 
израз–перцепција,доживљајикреативност)

II 

У Стандардима се користи термин „визуелна уметност”
којим су обухваћени „традиционални медији ликовних и
примењенихуметности(цртање,сликање,вајање,графика,
керамика,костимографија...),савременимедији(телевизија,
филм, сви облици дизајна и дигиталне уметности...),
архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати
(ткање,грнчарија,накит,радовиудрвету,папируидругим
материјалима)” . Овако постављена подела изједначава
ликовну и примењену уметност као категорије визуелних
уметности са фолклорном уметношћу и уметничким
занатима, што је непрецизно дефинисано. Према једној
од усвојених подела визуелне уметности подразумевају
две кључне области 1) Ликовну уметност (сликарство,
графикаивајарство),2)Примењенууметност(примењено
сликарство, примењено вајарство, конзервација и
рестаурација уметничких дела, керамика, сценографија,
костимографија, фотографија, илустрација...) и дизајн
(графички дизајн, индустријски дизајн, дизајн ентеријера,
модни дизајн, дизајн текстила, дизајн амбалаже...), као
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и архитектуру (интердисциплинарна област која поред
уметностиобухватаипољенаукаитехнологија).Наведене
кључне области са својим подобластима могу користити
класичне и нове медије који спадају у домен техника,
материјалаиначинањиховеприменеуовимобластима(на
пример, сликарство данас користи и дигиталне медије –
компјутерска слика као начин ликовног изражавања
уметника,аданеморанужноиматиизраженупроизведну
применљивост/функцију,што је типично задомендизајна
и примењене уметности). Потом, ткање које се наводи у
Стандардима не спада у засебну уметничку дисциплину,
већ спада у технику која се користи и у ликовној и у
примењеној уметности (техника ткања је примењивана
не само у продуктима примењене уметности, већ су
израђиване и слике, као на пример, Таписерије из Бајеа,
БиткакодХастингсаФранцуска,11.век,алиисаизраженом
производномфункцијом, која припада домену примењене
уметности, као што су, на пример, ткане подне облоге –
теписи,прекривачи,одевнипредметиуразличитимепохама
икултурамакаоштојенапримерисламскауметност).

III 

Удаљемтексту,на61.страниуСтан дар ди ма,ауторисепо
зивајунакључнекомпонентеучења:основназнања,ствара
лачкеспособностиикритичкомишљење,којисукоришће
нипридефинисањуисходасвакеодтринаведенеобласти.
Међутим,анализомкључнихкомпетенција,односноисхода
који су дефинисаниуСтан дар ди ма, на основу ревидира
неБлу мо ве так со но ми је гла го лапокатегоријамазнања,као
ишестдимензијакогнитивнихпроцеса,уочаваседаисхо
ди предвиђају веома мали опсег компетенција, при чему
супета ишеста категорија, које се односе на вредновање
и креацију (стваралаштво) у потпуности занемарене, што
је недопустиво, узимајући у обзир да је стицање ликовне
културе заснованопрвенственона перцепцији, доживљају
истваралачкомизражавањуикритичкоммишљењу.УБлу
мо вој так со но ми ји гла го ла уприказанојтабелисупосебно
обележенисамоониисходикојисудефинисаниСтан да р
ди маутабели1.

Као што се може видети из приказане табеле, Стан дар
ди ма суобухваћенесамотрикатегоријекојесеодносена
раз у ме ва ње (разликује/лоцира, описује, препознаје), при
ме ну (изводи,користи)иана ли зу(анализира,одабира),док
су пам ће ње, вред но ва ње и кре и ра ње потпуно изоставље
ни.Полазећи од општих образовнихи васпитнихциљева,
као и специфичних наставе ликовне културе, потребно је
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допунитиопсегпостојећихисходауСтан да р ди маусвим
димензијама когнитивних процеса, посебно вредновања и
креирања,инатајначинобухватитиученичкекомпетенције
узуважавањеразвојнихмогућностиипотребаученика.

IV

Једанодважнихаспеката, алииусловастваралачкогпро
цеса,поредискуства, јесуперцепцијаидоживљај,којису
скороупотпуностиизостављениуСтан да р ди ма.

искуство+доживљај=стваралачкипроцес

Када се говориоискуству, ономожеподразумеватиипе
рцепцију,каовидчулногискуства.Акоизузмемо једанод
исхода у званичнимСтан дар ди ма за напредни ниво који
гласи„уо ча ва ње ме ђу соб не по ве за ност еле ме на та, прин ци па 
и са др жа ја на свом ра ду и на ра до ви ма дру гих”,напретход
нимнивоимауСтан да р ди маскороуопштесенепредвиђају
основнефазеперцепцијекаопредусловза„уочавање”,ато

Табела1РевидиранаБлумоватаксономијаглагола
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супосматрање,потомпроцесанализечулнихутисакаињи
ховепрераде,атојеопажање/виђење,инакрајурецепција
каопрерађеничулниутисци,односноувиђање,уочавање.

Такође, доживљавање, односно активирање чулних утиса
каипокретањеемоционалнихпроцесајеједанодусловаза
стваралачкоизражавање,алиниононијепредвиђеноисхо
дима у званичнимСтан да р ди ма. Запостављање значаја и
функциједоживљајаиемоционалногодносапремаразли
читимчулнимисазнајнимелементиманегирају стварала
штвоупотпуности,ипретварајууметностубихејвиорални
узрочнопоследични однос онога што се очекује од уче
ника,ионогаштоученикрепродукујекаоготов,наводно,
стваралачкипродукт.

УзимајућиуобзирдаБлу мо ва так со но ми ја гла го лапокрива
когнитивнеаспектезнања,вештинаиставова,алинеипе
рцептивнииемоционалниаспект,којисусаставниинеизо
ставнидеостваралачкогпроцеса,неопходноједефинисати
ихкрозкатегоријеидимензијеперцептивних,емоционал
нихикреативнихпроцесанаосновукојихсемогуодредити
циљеви/исходиудоменустваралаштва.Препорукаједасе
исходиустандардимаослањају,поредкогнитивнихпроце
са,ина1.перцепцију(одопажањадомишљења),2.дожи
вљаји3.креативност.Категоријекојесеодносенадимен
зијеперцептивних,доживљајнихикреативнихпроцесакоје
битребалоузетиуобзирпридефинисањуисходаудомену
ликовногстваралаштвасуприказаниутабели2.



252

САЊА ФИЛИПОВИЋ

V 

Унаредномсадржајудатесупрепорукезадефинисањеоп
штихиспецифичнихциљева,каоиисходазакрајобавезног
образовањакојебитребалоузетиуобзирприревидирању
Обра зов них стан дар да у обла сти ли ков не кул ту ре.Циље
ви/исходисеодређујуускладусапрограмскомконцепци
јом,садржајимакаоиразвојнимииндивидуалниммогућ
ностимаученика.Уредефинисањуопштихиспецифичних
циљева ликовног васпитања и образовања, као и задатака

Табела2Категориједимензијаперцептивних,доживљајнихи
креативнихпроцеса
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наставника,требапоћиодсавременихтенденцијаудомену
педагогије,психологијеиметодике,програмскомконцепци
јомнаставеликовнекултуре,садржајима,анапрвомместу
развојнихииндивидуалнимогућностиипотребаученика.
Приодређивањуциљева/исхода,потребнојејаснодефини
сатииобухватитиопштеиспецифичнепојмовеињихово
значењеудоменуликовногваспитањаиобразовања.Један
од репрезентативних модела је и На ци о нал ни ку ри ку лум 
Вели ке Бри та ни је,4гдесупојмовигруписаниидефиниса
нинаследећиначин:пој мо ви ко ји се од но се на зна ња, ве
шти не и спо соб но сти, пој мо ви ко ји се од но се на пред мет и 
област про у ча ва ња и де ло ва ња и пој мо ви ко ји се од но се на 
ку рикулум.

Пој мо ви ко ји се од но се на зна ња,  
ве шти не и спо соб но сти

Изпојмовакојисеодносеналиковноваспитањеиобразо
вање произилазе и законитости стицања и проширивања
знања,вештинаиспособностикодученикаупроцесувас
питнообразовнограда.

• Кре а тив ност и ди вер гент но ми шље ње као појмови у
ужем смислу подразумевају да ученици показују креатив
ностуигримедијимастварајућиразличитеприлазеиодго
воренаодређенезадатке,намаштовитиличниначинкако
бистваралиоригиналнеликовнерадове.Уконкретномраду
креативностбизначиладаученикпродукујемаштовители
ковнерадовекојисуоригиналниивредни.

• Ис тра жи ва ње и екс пе ри мен ти са ње уликовномрадупод
разумеваистраживањеиекспериментисањеидејама,мате
ријалима, алаткамаи техникама, при чему ученик у изве
сномсмислуимасвеснунамеруиможедапоставигранице
свогистраживањакакобивредновалосвојуспехилинеу
спех,иуодносунатопредузеоследећикорак.

•Пре у зи ма ње од го во р но сти и уче ње на гре шка ма би зна
чилодаучениктребадабудесигурноупреузимањуризи
ка,трудећиседауносиновеидејеипроцесебезстрахаод
грешке.

• Ком пе тен ци је подразумевају стицање вештина потреб
них у ликовном стваралаштву.Ученик треба да буде спо
собандапримениовевештинекадаистражује,анализира,

4 Nacional curriculumUK (2012)мрежнаадресадокумента (url):<http://
www.education.gov.uk/иhttps://www.gov.uk/government/collections/natio
nalcurriculum–приступ10.01.2014.
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размишља, ствара, дизајнира, изражава и вреднује, прави
избормедија,техникаипроцесарада.

•Ана ли зи ра њепредстављакључниелементпрактичнихис
траживања, развојаидејаикритичкогмишљења.Доказ за
анализусеможеогледатиуразличитимвидовимакомуни
кације–дискусијама,крозликовноизражавањекаоиоста
лимформамакомуникације.

• Ди зај ни ра ње укључује обликовање форми различитих
сврхаинаменаираднуповезаностсапраксом.

• Ева лу а ци ја или про це њи ва ње представља континуиран
процеситребадаукључујепроценуличнихизбораидеја,
техникаиматеријала,напредовањеученикаурадуирезул
татекојепостиже.

•Ме ди ју миподразумевајуманипулисањекласичниммеди
јумима,каоиновимтехнологијама.

•Раз у ме ва ње кул ту реподразумеваспособностдасеистра
жујекултурасвогдруштваидруштвенезаједнице,групеу
којима се учествује и питањима локалног и националног
идентитета.Такође,подразумевакомуникацијуученикаса
опсегомуметничкихделаизразличитихконтекста,препо
знавање различитих карактеристика разних култура и ко
ришћењеистихкаоинформацијазасопственокреирањеи
стварање.

•Кон текст или зна че њеподразумеваповезивањезначења
које се огледау креативноји културнојиндустрији, каои
разумевањеулогеликовнихипримењенихуметникаиди
зајнерауразличитомопсегукултура,временаизначења.

• Кри тич ко раз у ме ва ње представља анализирање и кри
тичкуевалуацијукаокључнеаспектекреативногпроцеса.
Ученици треба да развијају ове вештине у односу према
светукојигаокружује,његовомличномстваралаштвукао
истваралаштвуосталих.Такођекритичкоразумевањепод
разумева и истраживање визуелних, тактилних и осталих
чулнихопажањасопственоградаирадовадругих,комуни
кацијусаидејама,уметничкимделимаиуочавањекакосуу
њимасаопштеневредностиизначења.

•Раз вој соп стве них по гле да и из ра жа ва ња ра ци о нал ног и 
ра зло жног про су ђи ва њаподразумеваразвојиусвајањејези
казаизражавањемислииидеја,изграђивањеивредновање
ставовазаснованихнапостојећимвредностимаиливредно
стимакојесамикреирају.

• Ис тра жи ва ње и кре и ра ње подразумева способност
ученика да развија идеје и намере кроз разне облике
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опсервације,искуства,инспирације,имагинацијеиосталих
извора. Томоже да укључује инспирисање радовима дру
гих,ликовнообликовањенаосновусопственогискустваи
наосновумаште,каоиреакцијенастимулусе(подстицаје),
иликоришћењеопажаја„напрвипоглед”дабисезабележи
лидоживљајииидејеувизуелнојиписанојформи.Такође
учениктребадабудеоспособљендаистражујекакодаиз
разииправиидејекористећиликовнеелементеиизражајне
могућностимедија,каоидастварасвесноликовнерадове,
бирајућиматеријале,техникеипроцесе.

•Ли ков но об ли ко ва ње као про цес из ра жа ва њаподразумева
способност ученика да комуницира осећањима, искустви
маиидејама, каоида селиковноизражава.Овоможеда
укључујеследеће:даучениккреираиоткрива(визуелиза
ција,замишљање,машта);даопажа,истражујеипроналази
(свесноисанамеромпоступа,размишљаипамти);даис
тражујеидејеимогућности; да ствараиз задовољства; да
комуницира осећањима, идејамаи искуствима са другима
(визуелизација,коришћењезнаковаисимбола).

•Ис тра жи вач ки рад и ве шти неподразумевајуспособност
коришћењаистраживачкоградаиистраживачкихвештина
у ликовном стваралаштву (развијање идеје и намере када
ствараликовнирад),способностдасеанализира,одабире
ииспитујекритички,сумњаипокрећупитања,дасепра
веразумниизборикадасеистражујеличнирад.Такођесе
подразумевадасепоказујепромишљенокоришћењеразли
читихизвора,укључујућиисигуранинтернетдабисана
меромпронашлиинформацијеразвијајућипритоманали
тичкевештинеинапредакуидејама,дасеорганизујеипре
зентујесвојматеријалиинформацијеуподеснимформама.
Ученицибитребалодабудуспособниускладусаузрастом
даразумејуписане,визуелнеиосталеформеикомуницира
јусаокружењем.

• Еман ци па ци ја и со ци ја ли за ци ја у контексту ликовног
васпитања и образовања подразумевају осамостаљивање,
укључивањеудруштвениживот,уклапањеудруштвенуза
једницу, процес прилагођавања ученика друштвеним нор
мамаживота,моралаипонашања,којесеможеогледатии
крозсамосталностустваралачкоммишљењуиделовању.

•Ем па ти ја, то ле ран ци ја и ху ма ни ста во ви се односе на
развојспособностисаосећањасатуђиммишљењем,осећа
њима,уживљавањеунекидогађајилиуметничкодело,за
тимуважавањеправаиприхватањеразличитостиверовања,
мишљења, обичаја другихљудии заједницаипоштовање
људскихправа.
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•Кул ти ви са ње ли ков них спо соб но стиподразумеваоплеме
њивањеиусавршавањеликовногјезикакојесеогледауспо
собностистваралачкогмишљењаиделовања.

Пој мо ви ко ји се од но се на пред мет и област 
проу ча ва ња и де ло ва ња

Појмовисеодносенаистраживањемедија,процесаитех
ника у дводимензионалним, тродимензионалним и новим
технологијама,каоинаупознавањесаопсегомуметничких
делакрозсавремени,историјскииличниконтекстиразу
мевање ликовних, примењених и дизајнерских техника и
процеса.

•Ли ков ноукључујесавременеитрадиционалне,концепте,
формеимедијумеизражавањакрозразличитекултуре.

•При ме ње носеодносинапродуктеууметности,занатима
идизајнукојисуоноликодобриколикосурадноповезани.
Примери задатака радне повезаности укључују радну са
радњунапројектимаипреузимањеулогеизмеђудизајнаи
нивоапродукције.Овоможедаукључујераднапројектним
задацимасакоришћењемновихтехнологијакојесузасту
пљенеупрофесионалномокружењу.

• Дво ди мен зи о нал но подразумева цртеже, слике, графи
ке,фотографију,површинскудекорацијуиинформатичко
комуникацијскутехнологију(ITC).

• Тр о ди мен зи о нал но подразумева обликовање текстила,
скулптуре,керамике,накита,сценскихлутакаиреквизита,
инсталацијеислично.

•Но ве тех но ло ги јеукључујуанимацију,филм,видеоивеб
дизајн.

•Уче ње оп се га умет нич ких де ла подразумева да ученици
требадасеупознајусаширокимопсегомуметничкихдела
изнационалногисветскогуметничкогнаслеђа,истражују
ћињиховуфункцијуивезусаоколиномипотребамадру
штва.

Пој мо ви ко ји се од но се на ку ри ку лум

Зависноодузрастакурикулумтребадапружиразличитемо
гућностиуодносуназнања,вештинеиспособности,проце
сеисадржајеобластиликовногваспитањаиобразовања.

•Рад на са рад ња укључује развој осетљивости и вештина
потребнихзазакључивање,процењивањеиучествовањеу
сарадничким процесима креирања и израде.Ученицимо
гу да користе информатичкокомуникацијску технологију
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(ITC)тамогдесупогодни,даистражујуобластикојесунове
зањих,укључујућиидеје,техникеипроцесе,каоидареагу
јунашколскоокружењеилокалнекултурнеутицаје.

•Уче ство ва ње у ли ков ној умет но сти подразумева посете
ликовнихатељеаистудија,раднаразличитимлокацијама,
посете уметницима, занатлијама и дизајнерима, искуство
„учења на даљину” или „еlearning”, учење у виртуелном
окружењу(интернет),учествовањеусавременојуметности
идизајну,радећисакреативнимпојединцимаикреативним
окружењем(овоукључујеискуствоуистраживањусвогра
дакрозпосетумузејимаигалеријама)коликојетомогуће,
каоидасеизражавајууразличитимликовнимподручјима
укључујућиистовременовежбање.

•Мул ти ди сци пли нар ност подразумеваистраживањеуин
тердисциплинарним и мултидисциплинарним вежбама
унутаруметности,каоштојекомбиновањевизуелнихсли
касазвуком,говором,покретомипреношењенапродукте
стваралаштва.

Наосновупрегледаприказанихкатегоријаипојмова,каои
њиховог универзалног значења у контексту ликовног вас
питањаиобразовања,каосаставнихелеменатакурикулума
изобластивизуелнихуметности,какоудругимсистемима,
такоикоднас,наосновукомпарацијесаисходимауСтан
дар ди ма,можесеуочитидавеликибројкључнихпојмова
нијеобухваћен.

За кључ на раз ма тра ња

Полазећи од основног значења и функције, циљеви пред
стављајуопредељења,намереитежњекојетребаоствари
тиупроцесуликовногваспитањаиобразовања,докисходи
представљају оствареност резултата. Циљеви и исходи се
разликујупосвојимосновнимфункцијама.Циљевиомогу
ћавајупланирањеиразвојкурикулумаиобичносуформу
лисаниуоблику глаголскихименица, аисходипраћењеи
вредновањеобразовногпроцесаиформулисанисукаоак
тивниглаголи,односнорадњекојећеученицибитиустању
даурадепозавршеткупрограма.Исходибитребалодаима
јуследећеособине:дабудуусклађенисаразвојнимиинди
видуалнимкарактеристикамаученика;дабудупроверљиви
(алинужнонеимерљиви);дабудупозитивноформулиса
ни,оствариви,комплексниидељиви;дабудуспецифични
(у смислу ко,шта, кад, где и како делује) и конкретни да
омогућеадекватнуорганизацијуваспитнообразовнограда
ипроверупостигнућа,дабудупрецизни,јасноформулиса
нидабисеспречиларазличитатумачења.
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Ликовноваспитањеиобразовање,посебнонаставаликовне
културеуопштемобразовању,имапрвенственизадатакда
допринесе перцептивномоторном, социоемоционалном,
естетском, духовном и когнитивном развоју ученика, уз
стицањеодговарајућихискуставаисазнањаиздоменавизу
елнеуметности,својеврснупрерадуипроцесизражавања.
Одређивање циљева/исхода управо треба да обухвате све
наведене аспекте, како би омогућилипуновредан развој и
очувањеинтегралностидечјеличности.Наосновуанализе 
Стан дар да ипрепорукадатихуовомрадузањиховореви
дирање,можесезакључитиследеће:

• Препорука једасередефинишутринаведенеобла
сти,акојесеодносенаме ди је, тех ни ке и ма те ри ја
ле,наеле мен те, прин ци пе, са др жа је, каоиви зу ел ну 
умет ност, идасеуведекаопосебна,четвртаобласт,
а то јества ра лач ки про цес, који семоже сагледати
кроз а) ме ди ји, тех ни ке и ма те ри ја ли – прак тич на 
при ме на, са др жа ји – иде је и зна че ња у од но су на при
ка за не те ме и мо ти ве, б) ли ков ни је зик – при ме на ли
ков них еле ме на та и прин ци па ком по но ва ња ив) ли
ков ни из раз – пер цеп ци ја, до жи вљај и кре а тив ност, 
из којих би били изведени исходи преко кључних
компонентиучења;

• Дасејаснијеипрецизниједефинишепојам„визуелна
уметност” и подела уметничких грана, односно
дисциплина унутарње, а које се односе на кључне
области 1. ликовну уметност (сликарство, графика
и вајарство), 2. примењену уметност (примењено
сликарство, примењено вајарство, конзервација
и рестаурација уметничких дела, керамика,
сценографија, костимографија, фотографија,
илустрација...) и дизајн (графички дизајн,
индустријскидизајн,дизајнентеријера,моднидизајн,
дизајн текстила, дизајн амбалаже...), укључујући и
архитектуру. Такође, потребно је јасније одређење
икатегоризацијамедијакаоштосукласичниинови
медији који спадају у домен техника, материјала и
начинањиховеприменеувизуелнојуметности;

• Уочено је да суСтан дар ди ма обухваћене само три
категорије когнитивних процеса које се односе на
раз у ме ва ње (разликује/лоцира, описује, препозна
је),при ме ну(изводи,користи)иана ли зу (анализира,
одабира), док су пам ће ње, вред но ва ње и кре и ра ње 
потпуно изостављени. Полазећи од општих обра
зовнихиваспитнихциљева,каоиспецифичнихна
ставе ликовне културе, потребно је допунити опсег
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постојећихисходауСтан дар ди маусвимдимензи
јама когнитивних процеса, посебно вредновања и
креирања,ина тајначинпроширитиопсегученич
ких компетенција уз уважавањењихових развојних
могућностиииндивидуалнихпотреба.

• Такође, доживљавање, односно активирање чулних
утисакаипокретањеемоционалнихпроцесајеједан
одусловазастваралачкоизражавање,алиниононије
предвиђеноисходима узваничнимСтан дар ди ма.За
постављањезначајаифункциједоживљајаиемоцио
налногодносапремаразличитимчулнимисазнајним
елементима негирају стваралаштво у потпуности.
Узимајућиу обзирдаБлу мо ва так со но ми ја гла го ла
покривакогнитивнеаспектезнања,вештинаиставо
ва,алинеиперцептивнииемоционалниаспект,који
сусаставниинеизоставнидеостваралачкогпроцеса,
неопходноједефинисатиихкрозкатегоријеидимен
зијеперцептивних,емоционалнихикреативнихпро
цесанаосновукојихсемогуодредитициљеви/исхо
диудоменустваралаштва.Препорукаједасеисходи
устандардимаослањају,поредкогнитивнихпроцеса,
ина1.перцепцију(одопажањадомишљења),2.до
живљаји3.креативност.Категоријекојесеодносена
димензијеперцептивних,доживљајнихикреативних
процесакојебитребалоузетиуобзирпридефиниса
њуисходапредложенисууовомраду.

• Редефинисатиопштеиспецифичнециљеве,каоиис
ходезакрајобавезногобразовањаунаставиликовне
културе које би требало узети у обзир при ревиди
рањуОбра зов них стан дар дауовојобласти.Уреде
финисањуопштихиспецифичнихциљеваликовног
васпитања и образовања, као и задатака наставни
ка, треба поћи од савремених тенденција у доме
ну педагогије, психологије и методике, програмске
концепције наставе ликовне културе, садржаја, а на
првомместуразвојнихииндивидуалнихмогућности
ипотребаученика.Приодређивањуциљева/исхода,
потребнојејаснодефинисатииобухватитиопштеи
специфичнепојмовеињиховозначењеудоменули
ковногваспитањаиобразовањаакојисеодносена
зна ња, ве шти не и спо соб но сти, на пред мет и област 
про у ча ва ња и де ло ва ња и на ку ри ку лум.

Накрају,требарећиданемаобјективноисправнеуметно
сти, као ни правила за уметнички успех, јер правила ко
јасуљудистворилисеконстантномењају,ањензначаји
функција јесте да представља рефлексију индивидуалног
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стварања у уметности. Смисао, значај и функција ликов
ног васпитања и образовања јесте у постепеном увођењу
ученикауликовнукултуру,зависноодњиховогузраста,по
треба и индивидуалних могућности, омогућавајући им да
крозликовностваралаштвоизражавајусебеикомуницирају
саокружењем.„Ликовнауметностможедаобезбедишан
сузарастнеколиковиталнихподручја–перцептуалнираст
крозсвачула,креативниразвојкрозфлексибилност,машту,
оригиналност,флуентностумишљењу,емоционалнираст,
односноспособностдасеучениксуочисановимситуација
ма,каоидаизразилепаилиружнаосећања,интелектуални,
друштвенииестетскиразвој.Такођеликовностваралаштво
треба да обезбедишансу да ученикистражује, прави гре
шке,опробава,имаосећајстрахаилимржње,љубавиили
радости.Најважнијеједатребадаимасваоваживотнаис
куствазасебекаојединку,индивидуукојаможе,требаими
слићезасебе.”5
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OFFICIALEDUCATIONALSTANDARDSINTHEFIELD
OFVISUALCULTUREATTHEENDOFCOMPULSORY

EDUCATIONHOWTOOVERCOMEDEFECTS

Abstract

Consideringgeneralprinciplesof fosteringcreativity inchildrenand
youngsters togetherwithempiricallyprovenknowledgeofnumerous
expertsand the tendencyofmodern teachingmethods in thefieldof
creativity, it becomes clear that the range of knowledge, skills and
attitudesinarteducationprovidedbytheEducational standards for the 
end of compulsory educationinSerbiaisincompleteandunsystematic.
The current conception of Standards in the field of visual arts is
completely pointless due to the omission of the aspect of creativity.
TheconsequencesoftheissuesestablishedintheCurrent conception 
of standards in the field of visual arts are harmful not only for the
developmentofchildren’screativity,butalsoforthedevelopmentofthe
entirepersonality.Inthiswaythebasichuman,aboveallchildren’sright
andneedforcreativeexpressionandactionisformallydisabled.Also,
performingofthekeyobjectivesinarteducation,especiallyteaching
art is disabled. The key objectives are just formally represented in
someissueswithinStandardswithoutpossibilityoftheirsystematical

realizationwithinthecurrenteducationalpractice.

Keywords: Standards in education, teaching art, children’s artistic 
creativity
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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град
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стручни рад

ПОСЕБНИЦИЉЕВИНАСТАВЕ
ФРАНЦУСКОГКАОСТРАНОГ

ЈЕЗИКАЗАСТУДЕНТЕ
ЛИКОВНИХУМЕТНОСТИ

Сажетак:Уче ње фран цу ског је зи ка у окви ру ре дов ног про гра ма 
на основ ним сту ди ја ма ли ков них умет но сти мо же се увр сти
ти у спе ци ја лан вид на ста ве стра ног је зи ка, та ко зва ни ФОС (од 
фран цу ског Le Français sur Ob jec tifs Spéci fi qu es), и под ра зу ме ва 
уче ње фран цу ског је зи ка са по себ ним ци ље ви ма, нај че шће у про
фе си о нал не свр хе. У овом слу ча ју реч је о кур су фран цу ског ко ји 
би сту ден те при пре мио за сна ла же ње у си ту а ци ја ма ти пич ним 
за про фе си о нал ни или уни вер зи тет ски ми ље. Ре а ли за ци ју ова квог 
про гра ма ка рак те ри ше низ при прем них ета па ти пич них за ди
дак ти ку ФОСа. То су: ана ли за по тре ба, при ку пља ње по да та ка 
и ди дак тич ка об ра да ма те ри ја ла. Има ју ћи у ви ду не по сто ја ње 
по себ них уџ бе ни ка на ме ње них ис кљу чи во сту ден ти ма ли ков них 
умет но сти, уло га је на став ни ка да сам ана ли зи ра по тре бе, и на 
осно ву по ста вље них ко му ни ка тив них, лек сич ких, гра ма тич ких и 
ин тер кул ту рал них ци ље ва, сам кон ци пи ра ди дак тич ки ма те ри јал. 
Циљ ова квог ви да на ста ве је да се по себ ним ода би ром ди дак тич
ког ма те ри ја ла и ме то да ли ков но умет нич ки са др жа ји ин те гри шу 
у уче ње фран цу ског је зи ка. 

Кључнеречи: обра зо ва ње, фран цу ски је зик, ли ков не умет но сти, 
ци ље ви на ста ве

БОЈАНА НОВАКОВИЋ
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Увод

Предаватифранцуски као страни језик студентима ликов
них уметности значи истовремено познавати како споме
нути страни језик, тако и дискурс овог језика типичан за
областликовнихуметности.

У тексту који следи покушаћу да изнесем нека од разми
шљањаирешењадокојихсамдошлатокомрадасастуден
тиманаФакултетуликовнихуметностиуБеограду,ослања
јућисенанепосредноискуство,каоинареферентнулите
ратуруизобластидидактикефранцускогкаостраногјезика,
са посебним освртомна наставуфранцуског са посебним
циљевима(уфранцускојтерминологијипознатимподакро
нимомФОС–Français sur ob jec tifs spéci fi qu es), који јеод
суштинскогзначајазаелаборацијунаставногпрограмаове
врсте.

Наиме, припрема једног оваквог програма захтева од на
ставникадодатнозалагање,будућидајеонсвојимобразо
вањемприпремљеннајчешћесамозанаставуопштегјези
ка,штоискључујепознавањемногобројнихспецифичности
присутнихуразноврснимподручјимарадаистудирања,у
овомслучајуречјеообластиликовнихуметности.Збогне
постојањауџбеника(каконасрпском,такоинафранцуском
тржишту)конципиранихдаодговорезахтевимаовепубли
ке,наставник јеобавезандауфункцијизадатихциљеваи
анализомконкретнихпотребастудената,прикупинеопход
нуграђуисамосталнокреирадидактичкиматеријал.Дакле,
централнатемаовогтекстабићеуправонаведенипроблеми,
каоиналажењеодговоранаследећапитања:какојемогуће
предаватијезикнекеобластиуколиконаставникнијеспеци
јалистазатуистуобласт?Којасузнањаикомпетенцијекоје
наставникмораиматикакобиуспешнореализоваопрограм
учењајезика?

Свициљевиучењастраногјезикасуописанииобјашњени
уЗа јед нич ком европ ском ре фе рент ном окви ру за је зи ке (ЗЕ
РОЈ), којидефинишецелинуодшестнивоа знања,и који
служикаопараметарзаодређивањестепенавладањастра
нимјезиком.ЗЕРОЈподстиченаставникеданаставнепро
грамеизрађујууфункцијипотреба,мотива,карактеристика
и способности ученика,што заправо чини саму окосницу
комуникативногприступа,којиученикапостављаусреди
ште наставног процеса.У ЗЕРОЈу су изложени дескрип
тори језичких способности, као и мерне лествице (скале
евалуације) којенаставнику служекаоослонацпридефи
нисањупотребаиизрадинаставногпрограма.Какобитои
успео,наставникмораданађеодговоренаследећапитања:
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•Збогчегајеученикупотребнознањестраногјезика?

•Штатребаданаучикакобибиооспособљендагаупот
пуностикористи?

•Којисуучениковимотивизаучењестраногјезика?

•Којеученик(годиште,пол,друштвеноокружењеиниво
образовања)?

•Каквасузнања,вештинеиискуствоученикасакојимће
наставникрадити?

• У којој мери су му доступни уџбеници, приручници
(граматике,речници,итд.),аудиовизуелнаиинформатич
касредства(дидактичкиматеријал)?

•Коликовременаможе,жели,илијеспремандапосвети
учењустраногјезика?1

Ниједанпрограмучењафранцускогјезикасапосебнимци
љевиманебисемогаореализоватибезосвртанапоступак
радатипичанзаФОСметодологију,наосновукоганастав
никкреиранаставнипрограмузависностиодтипапублике.
ОдтренуткапојављивањапотребезаФОСпројектомпасве
допочетканаставе,одвијаседугисложенпроцескојисе,
премаЖ.М.Манжјанту(Mangiante)иШ.Парпет(Parpette)
можесистематизоватиу5етапа:

1)Захтевзаорганизовањенаставе

2)Анализапотреба

3)Прикупљањеподатака

4)Обрада/анализаподатака

5)Елаборацијадидактичкихактивности.2

Ипак,овденијеречостриктномпоступку,будућидабиби
ло парадоксално говорити о јединственом процесу за све
различитеситуацијеизкојихможедасејавизахтевзаФОС
програмом.Важноједасвакинаставникстраногјезикабуде
упућенуовајглобалнипоступак,којићекаснијеадаптирати
својимпотребамаиускладусасвојиммогућностима,што
јеинајбитније.Циљоваквесхематизацијејезаправоразви
јањерефлексивногпоступкакојимбинаставник,наоснову

1 Ca dre eu ropéen  com mun de référen ce po ur les lan gu es. Ap pren dre, En se ig
ner, Éva lu er(2001)Conseildel’Europe,Paris:LesÉditionsDidier,p.4.

2 Mangiante,J.M.аndParpette,C.(2004)Le Français sur Ob jec tif Spéci fi
que: de l’a nalyse  des be so ins à l’éla bo ra tion d’un co urs, Paris,Hachette,
p.78.
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свог искуства, као и стечених методичких знања, развио
сопственустратегијузаразрадуједногФОСпрограма.

У сваком случају, три етапе овог процеса су неизоставне.
Тосуанализапотреба,прикупљањеподатакаиелаборација
дидактичкихактивности.

Ана ли за по тре ба

„По тре бу де фи ни ше мо као сред ство нео п ход но за по сти
за ње по себ них ци ље ва.”3

ЕтапаодкруцијалногзначајазаелаборацијуФОСпрогра
ма,анализапотребаподразумеваприкупљањеинформација
везанихзациљнеситуацијеукојимаћеученицибитиупри
лицидакористестранијезик.Оваанализасеможеспрове
стидиректно,уколиконаставникимамогућностдасретне
ученикепрепочетканаставе.Утомслучајуученицисами
могудаодговоренапитањакојанаставникнајчешћепри
премиуформиупитника.Усупротном,првеинформацијео
циљнимситуацијаманаставникдобијаодинституцијекоја
предлажеФОСпрограм,затимодфранкофонихинституци
ја сакојимаће сеучениксусрестинаконпохађањанаста
ве, каоина основу својихискуставаи  представа о датој
области. Треба нагласити да су ово идеалне околности за
почетак реализације једногФОСпрограма.У нашем слу
чају,студентиликовнихуметностиуглавномнемајупреци
знециљеве,нитиискристалисанеситуацијеукојимаћеим
знањефранцускогбитинеопходно.Ипоредтога,факултет
охрабрујеучењефранцуског језика збогдобресарадњеса
неколициномфранцускихвишихуметничкихшколаимо
гућих размена студената, као и стипендија за студентске
боравкеуФранцуској.

Оногмоментакадасунаставнику јаснеконкретне језичке
потребеученика,постајелакшеодредитиукомправцу,ско
јимциљевимаикојимћесетокомодвијатинастава.Циљеви
наставесенајчешћеодносеналингвистичкекомпетенције
којеученикморасавладатикакобиуспешнокомуницираоу
ситуацијаматипичнимзаобластокојојјереч.

Током анализе потреба, наставник покушава да добије
прецизнеодговоренаследећапитања:

•Завремесвојепрофесионалнеилиуниверзитетскеак
тивности,укојимситуацијамаћеучениккориститифран
цускијезик?

•Коћемубитисаговорници?

3 Courtillon,J.(2003)Éla bo rer un co urs de FLE, Paris:Hachette,р.19.
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•Окојимтемамаћеразговарати?

•Накојиначин?

•Штаћеморатидачита?

•Аданапише?4

Како би створио прву идеју о специфичностима публике,
наставниккреираупитникесциљемдастекнеувидупрет
ходна знања, стратегије учења блиске ученицима, могуће
циљне комуникационе ситуације, привилеговане језичке
компетенције,каоииндивидуалнепотребесвакогученика.
Осимпитањакојасеналазеуготовосвакомупитникупону
ђеномодстраневећинејезичкихцентара,акојасеодносе
нагорепоменутекатегорије,упитникнамењенодређивању
језичкихпотребастуденаталиковнихуметностимогаобисе
обогатитииследећимпитањима:

1.Далистеупознатисаи,уколикојесте,штаконкретно
знатео:

 вишим уметничким школама у Француској или некој
другојфранкофонојземљи?

францускимстипендијамазастранестуденте?

организацијиифункционисањунаставенавишимумет
ничкимшколамауФранцускојилинекојдругојфранко
фонојземљи?

друштвеномстатусуиположајуфранцускихуметника?

 могућности учествовања на некој међународној изло
жбистудентскихрадоваорганизованојуФранцуској?

уметничкимрадионицамауФранцуској?

2.УколикоодлазитеуФранцускунаодређенистажили
студентскуразмену,знателиукојојрегијићетеборави
ти?Иакода,имателинекеинформацијеотојрегијикао
иоњенојуметничкојкултуриинаслеђу?

3.Штаочекујетеодтогборавка?

4.Укојимкомуникативнимситуацијамаћетесеналази
ти?

5.Којиречникјенеопходанзауспешнукомуникацијуу
уметничкимкруговима?

4 ПремаMangiante, J.M.andParpette,C. (2004)Le Français sur Ob jec tif 
Spéci fi que: de l’a nalyse  des be so ins à l’éla bo ra tion d’un co urs,Paris:Hac
hette,р.12.
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Важнојенапоменутидаовиупитницинисујединиинстру
ментзаанализупотреба,итребалобиихупотпунитиин
формацијамадобијенимизусменихразговора,најчешћена
матерњем језику. На основу подробне анализе добијених
информација,могу сепоставитипрве хипотезе оциљним
ситуацијама:

1. Упознати се са организацијом високог уметничког
образовањауФранцуској;

2.Упознати се са структуромифункционисањем умет
ничкихинституцијауФранцуској;

3.Разуметипредавањанауниверзитету;

4.Разуметиупутстваиинструкцијепрофесоракојасеод
носенатехнике,процесе,поступке,алатеиосталеметоде
коришћенеприликомпрактичненаставе;

5. Успоставити и одржати комуникацију са колегама и
професорима,говоритиосвомраду;

6. Читати упутства, уџбенике, референтну литературу,
уметничкемагазине,итд;

7.Водитибелешке,писатисеминарскерадове.

Уоквируучењајезикауобластиликовнихуметности,има
специфичнихциљевакојенијетешкоодредити.Генерално
гледано,потребнојестудентимаолакшатиусменуиписме
нуконверзацију,помоћиимусавладавањувештинечитања
текстоваизњиховеструке,припремитиихзауспешнуко
муникацијскуразменусаколегамаипрофесорима,укратко,
оспособитиихдапосредствомфранцуског језикадођудо
знањаиинформацијаизобластиликовнихуметности.Ко
ју језичку компетенцију би требало привилеговати, усме
ну или писмену? То зависи од професионалног контекста
у којемће се студентнаћинакон завршеног језичког кур
са.Уколикосестудентприпремазастудирањенанекомод
франкофонихуниверзитета,наставникједужандаподстиче
обекомпетенције.Сдругестране,акостудентимаприлику
даучествујеунекојодмеђународнихликовнихрадионица,
илиданафранкофономтлуизлажесастудентимаизино
странства,наставникбитребалодаинсистиранакомпетен
цијиусменогразумевањаиизражавања.Ниукомслучајуне
битребалозапоставитикомпетенцијучитања,којајенеоп
ходнаиодвеликогзначајатокомчитавогпроцесапрофеси
оналногусавршавања.

Каоштосмовидели,нијевеликипроблемодредитинекеод
специфичнихциљеванаставеиучењафранцускогјезикау
доменуликовнихуметности.Међутим,многовећипроблем
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представља дидактичка иметодолошка обрадаматеријала
чијијезадатакданаадекватанначинкодстудентаразвије
циљанејезичкекомпетенције.Наиме,дабисестудентли
ковнихуметностиосећаолагодноусвакојодгоренаведених
ситуација,онморавладативеликимбројемлингвистичких,
социолингвистичкихипрагматичнихзнања.

Поступаканализепотребакојисмоуправоописалибиоби
идеаланпочетакразрадеједногФОСпрограма,услучајуда
јетајпрограмрезултатконкретнепотражњестуденатакоји
имајуреалнуперспективудаучествујууликовнојрадиони
ци,стажуилипакдапроведунековременаједномодфран
кофонихуниверзитета.Нијепотребнопосебнонаглашавати
да контекст и разлози за учењефранцуског језика наФа
култетуликовнихуметностиуБеоградунисуовеприроде.
Заправо,ситуацијајескороидентичнанавећининефилоло
шкихфакултета.Дакле, студенти су обавезни да похађају
један страни језик, најчешћеконципиран као језик струке
(lan gue de spéci a lité),штобизначилодастудентиправауче
„француски заправнике”, студенти економије „француски
за економисте”, итд.Француски дидактичарД.Леман (D.
Lehmann) у овом случају говори о „специфичној публици
без специфичних циљева”, будући да је реч о студентима
којинестудирајуфранцускијезик,већнекудругуобласт,и
којиусвомпрограмуимајуобавезанстранијезик:

„У њи хо вом не по сред ном је зич ком окру же њу не по сто ји ни
шта што би им на го ве сти ло да ће има ти при ли ку да ко му
ни ци ра ју на фран цу ском и ван окви ра ча со ва. (...) Ин сти
ту ци ја је уме сто њих од лу чи ла да, по што су они сту ден ти 
пра ва, ме ди ци не или ан тро по ло ги је, он да ће и учи ти фран
цу ски за прав ни ке, ле ка ре или ан тро по ло ге.”5

Мотивикојиутичунаодлукустуденаталиковнихуметности
дасеупишунафранцускијезиксуврлоразнолики.Некиод
њих су „лажнипочетници”, којима је циљда учврсте већ
стеченазнањаиосигурајудобруоцену.Некисувећоства
рилизначајнеконтактесауметничкимшколаманафранко
фоном говорномподручју, иимају јакумотивацију дапо
бољшајусвојезнањефранцуског.Тусунаравноионикоји
суохрабреничињеницомдајетечајнамењенпочетницима,
теимјемотивацијаништадругодоубеђењедапредметне
ћезахтеватимногорадаитруда.Овахетерогеностсенаро
читоогледаупотребамастудената,икарактеришејеосци
лирањеодврлоконкретнихдоскороникаквихидејаоевен
туалнојкористиучењафранцускогјезика.Улоганаставника

5 Lehmann, D. (1993) Ob jec tifs Spéci fi qu es en lan gu es étran gères, Paris:
Hachette,р.54.
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уоваквојситуацијијеодпресудногзначајазаподстицање
мотивације, уклањање треме, развијање стратегија учења,
каоиподизањесамопоуздањастудената.Већнапрвимча
совима,изузетнојеважноизложитиимреалнемогућности
иперспективеупотребефранцускогјезика,саакцентомна
њиховомликовномиакадемскомусавршавању, затимтре
балобиупознатиихсасарадњомфакултетасафранкофо
нимуметничкимшколамаиинформисатиихопроцедурама
конкурисања зафранцуске стипендије, размене студената,
студијскеборавке,итд.Поредтога,ослањајућисенаприн
ципекогнитивистичкепсихологије,наставникупознајесту
дентесаразличитимстратегијамаучењакојесвакистудент
прилагођавасопственимнавикамауучењу.Студентнајпре
моранаучити како даиздвоји сувишнеинформације, да у
функцији својих потреба изабере сопствени ритам учења,
каоидаразвијеличнестратегијеучења.Упринципу,ово
личноангажовањестуденатабитребалодарешипроблем
мотивације.Јер,личноинтересовањеиучешћестуденатау
свимпредложенимактивностима,водићеканапреткуупо
знавањудискурсатипичногзаобластликовнихуметности,
штоћеимомогућитисналажењеусвимспоменутимситу
ацијама. Студент ликовних уметности ће, дакле, посебну
пажњупосветитијезичкимаспектимапрофесијезакојусе
припрема,иусредсредићесеискључивонајезичкекомпе
тенцијекојесумунеопходне.Једноставноречено,онучида
својпосаообављанафранцускомјезику.Иовде,тзв.„педа
гогијазадатка”добијасвојправизначај,какобистудентаод
самогпочеткаучењајезикаставилауконкретнекомуника
тивнеситуације,азатимослобађањемговораиосећајаза
довољствазбогконкретнепрактичнеиситуацијскепримене
наученог,значајноутицаланањеговосамопоуздање.

Појамзадаткајеновинауметодичкојпракси,ипојављујесе
упосткомуникативномпериодуувидутзв.„акционогпри
ступа”.„Задатак”јеширипојамод„говорногчина”,иначе
окосницекомуникативногприступа,јер,будућидајесваки
човексоцијалнобиће,свакањеговаречјеједанвидсоцијал
ногделовања,или акције.Сходно томе, користити страни
језик не значи само комуницирати (давати и добијати ин
формације), већиделоватина саговорникана страном је
зику.Подзадаткомсе,премаЗЕРОЈу,подразумева„сва ко 
де ло ва ње ко је има за циљ да до ве де до ре зул та та, би ло да 
је реч о не ком про бле му,оба ве зи ко ју тре ба ис пу ни ти, или 
ци љу ко ји смо се би за цр та ли. У том сми слу, осла ња ју ћи се 
на ову де фи ни ци ју, за да так мо же та ко ђе би ти: по ме ри ти 
ор мар, на пи са ти књи гу, до не ти од лу ку при скла па њу уго во
ра, од и гра ти пар ти ју ка ра та, по ру чи ти је ло у ре сто ра ну, 
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пре ве сти текст на стра ни је зик или у окви ру гру пе при пре
ми ти школ ске но ви не”.6

При ку пља ње по да та ка

Приликомизрадепрограманаставеиучењафранцускогје
зикасапосебнимциљевима,прикупљањеподатакајеетапа
којаследиодмахнаконанализепотребаипредстављасамо
„тежиштеметодолошкогФОСпоступка”.7Оваетапаподра
зумевапосебнолично ангажовањенаставникаи спроводи
сеуфункцијивећанализиранихпотребаиконкретнихситу
ацијаукојимаћестудентииматиприликудакористефран
цускијезик.Наиме,прикупљениподаципружајунаставни
куувидудискурстипичанзаобластликовнихуметности,и
служићемукаобазазаизрадудидактичкогматеријалаиор
ганизовањенаставе.Такође,овафазаомогућаванаставнику
дапотврди,употпуни,пачакиумногомеизменипретходну
анализупотреба,којазаправоостајехипотетичкасведоксе
непотврдинатерену.

Овојефазаукојојјенаставникпринуђендаизађеизсвог
уобичајеноградногокружењаиуђеунепознатупрофесио
налнусредину,гдеморадаобјаснициљсвоје„мисије”,како
бидошаодожељенихинформација.Имаобластикојена
ставникбољепознаје,међутим,бројнесуионекојесуму
потпуностране,баркадјеречодискурсуилексицитипич
нимзадатуобласт.Затојенеопходноспровестиистражива
њеналицуместа.Онје,дакле,обавезандазаказујесастан
ке,посећујеразличителокације,подстакнеинтерессвојих
саговорника,асвеуциљуупознавањасаситуацијамазакоје
требадаприпремисвојеученике.Факторвремена јеовде
одпресудногзначаја,иможепредстављативеликутешко
ћу,уколикосуроковизаизрадупрограмакраткиистрого
утврђени.Врлојеважносниматисверазговоре,дискусије,
предавања,какобисестекаоувидукомплексностусменог
дискурса.Првизадатакприкупљањаподатакаједанастав
никупружиувидудатуобласт,њенеактере,ситуације,нај
присутниједокументе,видовекомуникацијеисл.

Други задатак се односи на дидактичку димензију, јер ће
прикупљениподацичинитидеопедагошкогматеријала.По
стојеподацикојићебитиупотребљениусвојојоригинал
нојверзији(најчешћесутописанидокументи,формулари,

6 Ca dre eu ropéen  com mun de référen ce po ur les lan gu es: Ap pren dre, En se ig
ner, Éva lu er(2001),Conseildel’Europe,Paris:LesÉditionsDidier,p.16.

7 Mangiante,J.M.аndParpette,C.(2004)Le Français sur Ob jec tif Spéci fi
que: de l’a nalyse  des be so ins à l’éla bo ra tion d’un co urs, Paris,Hachette,
p.46.
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часови,предавања,радиоителевизијскидокументи,итд.),
докћеосталибитиобрађеникакобибилидоступнијиира
зумљивијиученицима.Речјеуглавномокомпликованијим
текстовимакојисеморајуприлагодитинивоуученика.Нај
зад,постојеионидокументикојинећебитидиректноко
ришћени на часовима, већ ће служити као база за израду
другихтекстова.Кадајеречоподацимаинтеркултуралног
типа,онисенајчешћеприкупљајупутеминтервјуа, јерсу
подацитеврстеизразитоимплицитни,тесеморајуекспли
цитнообјаснитиученицимакојипрвипутступајууконтакт
са француском говорном средином и обичајима. Додатну
тешкоћупредстављаместо,тј.земљаукојојћесеоргани
зоватинастава.Проблемјенајчешћевезанзаконкретнеје
зичкепотребе,јеруколикојециључењајезикаодлазакна
усавршавањеуФранцускуилинекудругуземљуфранцу
скогговорногподручја,дабиприкупљениподацибилире
левантни,требалобиданаставникотпутујеианализираси
туацијуизблиза.Натајначинонпутеминтервјуа,снимака
иприкупљенихписанихдокумената,добијадиректанувид
удискурсикомуникативнеситуацијезакојестудентетре
баприпремититокомнаставе.Уколикоодлазакнаговорно
тленијеостварив,наставниксемораослонитиналокалне
ресурсеи ступитиу контакт са студентимаиуметницима
којисувећпроживелисличноискуствоуиностранству.На
равно,интернетједанасодвеликепомоћииувеликојмери
олакшаваприкупљањедокумената,којисулакодоступни,
билодајеречоинформацијамакојесетичувисокогумет
ничкогобразовања,уметничкихинституција,музеја, гале
рија,илипакочитавимтекстовима,брошурама,критикама
сакојимаћесестудентиликовнихуметностисусретатисва
кодневно.Наконовеетапеприкупљенидокументиподлежу
дидактичкојанализи,којаћедефинитивноодредитиместо
овихдокуменатауизрадинаставногматеријала.

Ра зно врст ност ди дак тич ког ма те ри ја ла

Анализомразнихтиповадокуменатакаоиразличитихго
ворнихразмена,наставникприпремадидактичкиматеријал
иосмишљаванаставнипрограм.Ипак,наструктуручасова
утицаће различити фактори: лингвистичка и дискурзивна
комплексност докумената, њихова реална употребљивост,
аутентичностидоступност.Требабитиобазривприодаби
рудокумената, онинебисмелидабудупретешки, јерби
утомслучајупревазишлинаставниковеспособности,нити
превишеједноставнијернебипривуклипажњустудената
којирелативнодобропознајуобластликовнихуметности.
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ИмајућиувидуспецифичностиаутентичностсвакогФОС
програма, веома је тешкопронаћина тржишту комплетан
дидактички материјал који би стопостотно одговорио на
специфичнепотребенаставе. Заправо,штосупотребена
ставестраногјезикаспецифичније,тоједоступностнастав
ногматеријаламања.Изтогразлоганаставникјепринуђен
дасамосмислипрограмипедагошкеалатке,којесеуоста
ломнеразликујумногоодонихкојесекористеунастави
општегфранцускогјезика,међутимнеопходноједасеоне
организујуиприлагодеспецифичнимпотребамаициљеви
мастудената.

Ипак,кадајеречонаставиучењуфранцускогсапосебним
циљевима, на тржишту постоје многобројне наставне ме
тодезаучењепословногфранцуског,францускогзамеди
цину,туризам,право,итд.Међутим,оваквиуџбеницимогу
послужитисамокаоослонац,анеосновниијединимате
ријалунастави,јерониуглавномисцртавајуобрисечита
ве области, а не одговарају на прецизно одређене циљеве
којисуразличитиодслучајадослучаја.Премаистражива
њуспроведеномодстранеМинистарстваспољнихпослова
Француске1990.године,акојесеодносиназаступљеност
учењафранцускогкаостраногјезикауразличитимпрофе
сионалним делатностима, можемо закључити да је учење
француског у друштвеним и хуманистичким наукама на
последњемместу,штоимадиректанутицајнареализаци
јуииздавањедидактичкогматеријала,когапрактично,како
нафранцуском,такоинанашемтржишту,нема.Резултати
истраживањасуследећи:

1.Пословниикомерцијалнифранцуски

2.Францускизатуризамихотелијерство

3.Францускизаприроднеитехничкенауке

4.Правнифранцуски

5.Францускизамеђународнеодносе

6.Францускизамедицину

7.Францускизаодносесајавношћуифранцускиуадми
нистрацији

8.Францускизаписменоиусменопревођење

9.Францускизапословнесекретаре
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10.Францускизадруштвенеихуманистичкенауке(исто
рија, књижевност, уметност, психологија, филозофија,
социологија).8

Ипак,небитребалоизоставитиуџбеникLe français à tra
vers l’art(Францускикрозуметност),ауторкеМиланкеПере
(М.Perret).9Намењенјестудентималиковних,примењених,
драмскихимузичкихуметности.Нијеречокласичнојме
тодизаучењефранцускогјезика,већобогатојкомпилацији
докуменатаиз различитихобластиуметности, којаима за
циљразвијањелитерарног,уметничкогикритичкогразми
шљањакодстуденатакојивећувеликојмеривладајуфран
цускимјезиком.Иакосенеможекориститикаоосновниуџ
беникприизрадинаставногпрограмазастудентеликовних
уметности,оводелојебогатизвортекстова,вежбања,тема
за усмено и писмено изражавање, занимљивости и култу
ралних података прикупљаних из многобројних збирки,
књигаичасописа,иодизузетнејекористиприелаборацији
дидактичкогматеријала.

Каопоследицасвегапретходнонаведеног,улоганаставника
француског једаистражује,прикупља,позајмљује,анали
зира,адаптирадокументе,какобиствориосопственипра
вац, сходно анализираним потребама студената, и у зави
сностиодуниверзитетскогпрограма,каоивременакојим
располаже.АнриБес (HenriBesse) јенатемуелаборације
дидактичкогматеријалаунаставифранцускогкаостраног
језика,рекаоследеће:

„Не мо гу ће је да на став ник пот пу но сам при пре ми са др жај 
сва ког ча са, да при ку пи звуч не и ви зу ел не до ку мен те, и да 
сва ког да на из на ђе од го во ре на по тре бе уче ни ка.”10

Ипак,многобројне су ситуације у којима је наставник су
оченсауправооваквимпроблемом,икадаморадауложи
свасвојазнања,умећа,времеисредства,какоби,доследно
постављеномциљу,пронашаоначинекојимабиученицима
помогаодатајциљиостваре.Дискурстипичанзаликовнe
уметностизахтеваоднаставникауправоовакавприступ.Као
штојеобјашњеноупретходномпоглављу,сциљемдапри
купидокументерелевантнезадидактичкуупотребуначасу
францускогјезика,наставникпосежезаразнимначинима,

8 ПреузетоизMourlhonDallies,F. (2008)En se ig ner le français à des fins 
pr o fes si on nel les,Paris:Didier,р.27.

9 Perret,M.(1998)Le français à tra vers l’art, Beograd:Zavodzaudžbenikei
nastavnasredstva.

10Besse,H.(1995)Méthodes,méthodologie,pédagogie,inLe Français dans le 
Mon de, Rec her ches et Ap pli ca ti ons, Métho des et métho do lo gi es,Paris:CLE
International,p.106.
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одуспостављањаконтактасаособамадиректноукљученим
уконтекстликовнихуметности,прекоконсултовањаразних
извора,часописа,снимака,пасведокоришћењаинтернет
презентацијамузеја,галерија,високообразовнихустанова,
електронскихчасописа,итд.

Упринципу,најчешћесепутеманализетекстовадолазидо
својственостидискурсаодређенеобласти:временских,ло
гичких, реторичких везника, синтаксичких конструкција,
организације дискурса, извесних лингвистичких и грама
тичкихпосебностизаисказивањекомпарације,хипотетич
ности,узрочнопоследичниходноса,итд.Какобиседетаљ
но анализирала употреба језика у датој ситуацији, у први
план би требало ставити и комбиновати различите врсте
текстоваиаудиовизуелнихдокумената,којибиодговарали
дискурсусакојимћесесусрестистудентиукаснијемпро
фесионалномилиакадемскомокружењу.Наиме,управоова
дискурзивна анализа језикапружићенаставнику темељ за
распоређивање и организацију наставних јединица, као и
инкорпорацијуспоменутихдокуменатаунаставнипроцес.

Сваканаучнаобластрасполажеодређенимбројемтипичних
усменихиписанихдокумената,којенијетешкопрепозна
ти,имеђукојимасемогуодабратионикојићеслужитикао
базаначасовимафранцуског језика.Сходнотоме,студен
тиликовнихуметностиморајубитиупознатисапримери
мадокуменатакојисвакодневноциркулишумеђуњиховим
франкофонимколегама.Тосуразнеброшуре,натписи,пла
кати,каталози,улазнице,огласи,презентацијеуметничких
школа, ликовне критике, специјализовани часописи, уџбе
ници,итд.Такође,неопходнојеупознатиихисаусменим
дискурсом у виду транскрипција предавања сафакултета,
конверзације током уметничких радионица, презентације
кустосанаизложби,каоирадиоителевизијскихемисија.
Помоћпрофесораилистуденаталиковнихуметностибисе
показаладрагоценомприодабируовихдокумената,будући
дасуонивишеупућени,ијербисвојомсугестијомпоште
делинаставникајезиканепотребноглутања.Најзад,поред
податакаодискурсуилексици,анализомсеодређујеије
зичкиниводатогдокумента,којисепопотребиприлагођава
нивоуученика,итектакавкористиначасовима.

Специфичност наставе француског у домену ликовних
уметностиодликујетакођечестаупотребавизуелнихдидак
тичкихсредстава,нарочитослике.Сликакаопокретачго
ворнеактивностипојављујесеудидактицистранихјезика
заједносадиректномметодом,кадасусеконкретнипојмови
показивалипосредствомслике,аизбегаваосепреводнама
терњијезик.Данасјесликаизузетнозначајнометодолошко
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средство,јернудимногобројнеиразноврсневидовепедаго
шкеупотребе.Узимајућиуобзирпосебнукарактеристику
студенаталиковнихуметности,акојасеогледаунарочитој
перцепцијивизуелног,неизоставнојеувођењесликекаоди
дактичкогсредства.Ипак,изборсликеморабитибрижљиво
припреманиувекћезависитиодпретходноутврђенихци
љева наставе. Коришћење различитих репродукција умет
ничкихделајеидеалносредствозаучењелексике,боја,об
лика,просторниходноса,перспективе,светлостиисл.Ме
ђутим,будућидасликанијесамоскупвизуелнихелемената
идаувекносизначење,навишимјезичкимнивоимаможе
се од студената тражити дубља анализа симболике слике,
исказивањеисупротстављањемишљења,каоиповезивање
знањасавећобрађенимсадржајимаизтеоријскихпредме
та, нарочито историје уметности. На овај начин студенти
интегришу стечена знања, повезују садржаје различитих
предмета,обогаћујусвојуликовнуиопштукултуру,штои
јестеједанодважнихциљевакаконаставестранихјезика,
такоиобразовањауопште.

Спе ци фич ни ци ље ви

Одређивање специфичнихциљева јеможданајделикатни
јастварприелаборацијиједногФОСпрограма.Овдећемо
украткопредочититритаквациља,одкојихсупрвадвалин
гвистичкеприроде,доктрећипроизлазиизпољаделовања
социолингвистике.Предложенициљевисуважећизабило
којуобласт,иускладусусапринципимаЗа јед нич ког европ
ског ре фе рент ног окви ра за је зи ке. Акценатћемоставитина
лексику,јеронаунајвећојмеричиниспецифичностобласти
ликовнихуметности.

Лек сич ки ци ље ви

ФранцускидидактичарЖермен(Germain)рекаоједасеуз
солиднопознавањелексикеувекможемоснаћинастраном
језику.11 Заправо, језик струке се по својимморфосинтак
сичким аспектима не разликује много од општег језика.
Збогтогабисемоглорећи(упркосмногимрасправамана
ову тему) да се на основу лексичкогфонда једне области
могуутврдитиспецифичностијезикаодређенеструке.Сва
куобласткарактеришеобиманлексичкифонд,којизаправо
употребљаваједанограниченбројљуди,тејеприродношто
сенекаддешавадасенаставникјезикаприизрадипрогра
мапопрвипутсусрећесаспецијализованимречником.Као
иученици,исамнаставникјесвестанважностипознавања

11Germain,C.(2001)Évo lu tion de l’en se ig ne ment des lan gu es: 5000 ans d’hi
sto i re, Paris:CLEInternational, р.36.
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речи,специјализованихтермина,израза,теизгледалогично
дапознавањејезикаједнеобластипочиваназнањуречикоје
суутојобластисвеприсутне.

Наиме,никодосаданијеуспеодадокажедасеможенау
чити један страни језик без познавањањеговог лексичког
фонда.Ипак,иаковрловажнауелаборацијиФОСпрогра
ма,лексиканебитребалодабудејединициључењајезика
сапосебнимциљевима,јерсејезикморапосматратиусво
јојсложеностиисвеобухватности.Збогтогајевеомаважно
систематизоватиипрерасподелитилексикуликовнихумет
ности на организоване целине које би одговарале разним
видовима ликовног израза, међу којима бисмо издвојили
цртеж,сликарство,вајарство, графику,фотографију,видео
уметност,новеелектронскемедије,итд.Тоби,дакле,била
„поглавља”којабичинила„кичму”часовафранцускогјези
ка,ококојихбисеорганизоваленаставнеактивности,икоја
бидиректноутицаланаизбордокумената.Дакле,дабисмо
предавалифранцускистудентималиковнихуметности,мо
рамо најпре направити инвентар лексике која чини језгро
овеобласти.

Сходно томе, гореспоменути различити облици ликовног
изразамогубитипосматраниуфункцији5 следећихкри
теријума:

1.Историјскипокретиистилови

2.Техникереализације(типовииметоде)

3.Боје

4.Материјали,подлогеиалати

5.Теме

Овојсхемимоглибисмоприкључитиивокабуларвезанза
уметничкеинституције:

1.Типинституције

2.Њенаулогаууметничкомсвету

3.Организација

4.Догађаји

5.Запослени

Оноштостудентималиковнихуметностисигурноолакшава
усвајањеспецијализованелексикефранцускогјезикајењи
ховаупућеностуобластиконстантнаупотребаодређених
терминауматерњемјезику,пасенереткодешавадастудент,
наосновуконтекстаибезикаквеинтервенцијенаставника,
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дођедозначењаречи.Каоштосморекли,овикритеријуми
служићекаобазазаорганизацијунаставе,штобизначило
даћеседидактичкаобрадаприкупљенихдокуменатаврши
тиуправоутојперспективи,тј.инсистираћесенадокумен
тимакојинајцелисходнијемогуодговоритинапостављене
циљеве.

Гра ма тич ки ци ље ви

Већсмоприметилидаседискурскарактеристичанзаликов
неуметностинеразликујезначајноодопштегфранцуског.
Исти је случај и са граматиком.Међутим, иако се за гра
матичке конструкције у једном тексту из ликовне области
илиобичнојдискусијимеђууметницимауатељеунеможе
рећидасутипичнеиспецифичнебашзаовуобласт,улога
граматикеунаставинесмебитизанемарена.Одзачеткади
дактикефранцускогјезика,пасведоданас,водесежустре
расправеоулозииместуграматикеунаставииучењустра
нихјезика.Свакаодвеликихметодаодкраја19.века(гра
матичкопреводна,директна,аудиоорална,СГАВ,комуни
кативниприступ),ималајеразличитставпремаовомпро
блему.Нпр.у аудиооралнојметоди граматика сеусвајала
крознизмеханичкихвежбањаипонављања(pat tern drills),
којабидоводиладоаутоматизације,алинеидопотпуног
усвајањакојебиомогућилоиспонтануупотребуправилау
свакодневнимситуацијама.Насупроттоме,комуникативни
приступакценатстављанакомуникацију,гдесеграматич
кегрешкетолеришууколиконеутичузначајнонасмисаои
разумевањепоруке.

Међутим,чакиуџбенициконципиранипремакомуникатив
нимначелиманемајуистиставограматици.Докједнисма
трајуда граматичкаправилатребаучитиексплицитно (од
правилакапримеру),другифаворизујуимплицитноучење
(одпримеракаправилу).Моглибисмосесложитидабинај
боље било пронаћи идеалну средину између ове две кон
цепције,иускладитијесаспособностимаимогућностима
ученика.Врлојеважнодасеграматичкедатостиоткривају
иусвајајукроз„задатке”којетребаиспунити,анекаопра
вилаодвојенаодсамеупотребејезика.Натајначинсегра
матичкеформеосмишљавајуивезујузаконкретнејезичке
ситуације.Задацисеконципирајуузависностиодструктуре
којутребаусвојити,унашемслучају,онићеувекбитивеза
низатематикуликовнихуметности.

Каопример,навешћемонеколико структуракоје сенајче
шћекористезадавањесавета:
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L’impéra tif

Il fa ut / Il fa u dra it + in fi ni tif 

Tu pe ux / Tu po ur ra is + in fi ni tif 

Vo us de vez / Vo us de vri ez + in fi ni tif

Могућинаставнипоступакједасестудентиподелезарад
угрупамаисвакојгруписедоделиодређенатемауоквиру
којећекориститинаведенеструктурезадавањесавета.Те
месумногобројне:какоорганизоватиизложбу,какопрода
тиуметничкодело,какоистражитиживотиделоодређеног
уметника,какореализоватисадржајброшуре замузејили
галерију, итд. Студенти читају своје предлоге и евентуал
нопомажуурадуосталих група, дајући своје сугестијеи
активноучествујућиу конверзацији.Ово је добарпример
какоучењеграматикенеморабитисамопукомеморисање
ипонављањеструктура,већиинтерактивновежбање,које
осимусвајањаодређеногграматичкогправила,стимулише
ученикедаразмишљајуиобогаћујулексичкифонд,идавећ
стеченазнањаизсвојепрофесијеупотребезаактивноучење
језика.Веомајеважнодаученицисхватедаграматичкапра
виланисусамотеоријскеприроде,већдасутомоћнасред
ствапомоћукојихћелакшеразуметииговоритинастраном
језику.Усврхуусвајањаграматичкихправиламогусеко
риститиразличитанаставнасредства,међуњимаисликеи
визуелнидокументи,окојимајевећбилареч.

Ин тер кул ту рал ни ци ље ви

Седамдесетих година прошлог века „лингвистичка компе
тенција” у учењу језика (способност састављања грама
тичкиисправнихреченица),замењенаје„комуникационом
компетенцијом”,чијисаставнидеочини„социокултурална
компетенција”,тј.способностговорникадапоштујесоци
окултурална начела која су неодвојива од употребе језика
у одређеној ситуацији.Како се језикнеможеодвојитиод
контекстаукомседешавакомуникација, јаснојезаштоје
интеркултуралнакомпонентанеизоставнауучењустраног
језика.Онаседефинишекаоспособностпосматрања,разу
мевањаиприлагођавањапонашањаговорникауодређеној
ситуацијинастраномјезику.Усвајањеједногјезикаможемо
посматратикаонизпрепрека,анајзначајнијемеђуњимасу
језикикултура,којесунераздвојне.Затосвакиуџбеникза
учењестраногјезикасадржитзв.„цивилизацијске”делове,
гдесеговориоинституцијама,државномуређењу,култур
ном наслеђу, историји, статистичким подацима, начинима
накојесенекинародобразује,ради,забавља,информише,
итд.Међутим, интеркултурална компонента морала би да
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превазиђе овај „цивилизацијски” приступ, и да се усред
срединанештодубљеелементеукултури,попутсистема
моралнихвредности,веровањаипогледанасвет.Акојезик
утиченаначиннакојисепонашамоисхватамореалност,
ондаикултураутиченаначиннакоји говоримоиразми
шљамо,икаотакватребадасепроучавауједносаучењем
језика.

Предметјесоциолингвистикедапроучавајезикузимајућиу
обзирсвеспољашњеелементејезика,анесамоунутрашње
лингвистичке структуре.Сходно томе, свакиученикће се
токомбудућегпослаилистудијаустраномокружењусуочи
тисанизомситуација,несамопрофесионалне,већиличне
природе.Изтогразлога,прикреирањуједногФОСпрогра
ма,наставникнесмезанемаритиниодређенекомуникатив
некомпетенцијетипичнезаопштифранцуски,тзв.базичне
компетенцијечијеовладавањећеучениканаучитиданачин
накојићенешторећиувекзависиодситуације,одособеса
којомпричамо,њеногсоцијалногстатуса,хијерархије,лич
ногодносаиместаинтеракције.

Наставникфранцускогјезикатребалобидастудентимали
ковнихуметностиприближидокументекојибиихподста
клинаупореднуанализу,сациљемдасебољеупознајуса
францускимуметничкиминституцијама,функционисањем
високих школа, условима за упис, модулима, креативним
радом,хијерархијомунутаробразовнихустанова,студент
скимживотом,испитима,итд.Такође, требалобиихупо
знати саживотоммузејаи галерија, задужењима запосле
них, кућнимредом, и слично.Одабирдокумената је кљу
чануоквируинтеркултуралнихциљева,па јетакомогуће
обрадити разне проспекте, брошуре, огласе, конкурсе за
школе,позивнице заизложбе,уметничкекритике... Захва
љујућиинтернету,прикупљањеаутентичнихдокуменатаје
значајноолакшано,теосимписаним,имамоприступмно
гобројнимаудиовизуелнимснимцимамеђукојимасузна
чајниинтервјуи,записителевизијскихемисијаирепортаже.
Осиминтеркултуралногзначаја,овидокументисудрагоце
неалаткезаразвијањелингвистичкихспособности.Анали
зомоваквихдокуменатастудентисеподстичунаупоредно
сагледавање,супротстављајућиихсопственимискуствима
изнањимаоземљиизкојепотичу.Важноједаихнастав
никподстакнедаискажусвојемишљењеокултуриокојој
уче,иучемусеонаразликујеилијесличнањиховој.Овај
видкомпарације укључује социокултуралнукомпонентуи
нужнајезаучењестраногјезика.Такође,бирајућитекстове
из историје уметности, наставник подстиче стварање везе
измеђуучењастраног језика са теоријскимиуметничким
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предметима,што,осимсвогмотивационогзначаја,значајно
олакшаваусвајањеодређенихсадржаја.

За кључ на раз ма тра ња

Узакључкуовоградаможесеконстатоватидаосмишља
вањеиспровођењенаставефранцускогсапосебнимциље
вимаудоменуликовнихуметностиунајвећојмеризависи
од личног ангажовања наставника, његовог образовања и
професионалног искуства. Имајући у виду углавном лин
гвистичку природу образовних програма на филолошким
факултетима, јасно је да будућинаставници страних јези
канисуадекватноприпремљенизаоваквуврстузадатка,и
даимјезбогтогаодговорностјошвећа.Међутим,упркос
недостацима формалног образовања и недовољној упуће
ностиудидактикустраних језикасапосебнимциљевима,
моглибисмопоставитиследећапитања:

1.Далинаставусапосебнимциљевимакарактеришепо
себнаметодологија?

2.Дали стручнедокументе требаобрадитинапосебан
начин?

3.Далисуактивностиначасустраногјезикасапосебним
циљевимасличнеактивностимауобичајенимзадидакти
кустранихјезика?

Намећесеодговордасеметодолошкипоступцинаставни
кауједномФОСпрограмунемогусуштинскиразликовати
одопштихметоданаставе,алидајекључнаспецифичност
уадаптирањуиорганизовањуматеријалауфункцијипрет
ходно јасно одређених циљева. Развој нових технологија
може у значајној мери да помогне наставнику у процесу
осмишљавањанаставногпрограма,јерлакадоступностин
формацијаибрзакомуникацијаобогаћујунаставнеметоде.
Чакикадабипостојаоуџбеникнамењенстудентималиков
нихуметности,оннебимогаодаодговоринасвеконкретне
потребе и различите ситуације,што додатно потврђује да
наставник страног језика треба да буде активан и да кон
стантностремикапобољшањудидактичкихсредстава.

Поједини од претходно наведених циљева учења фран
цуског језика за студенте ликовних уметности могли би
се посматрати у оквиру методологије учења француског
сауниверзитетскимциљевима–ФОУ(одFOU–Français 
sur Ob jec tifs Uni ver si ta i res). Реч је о новијем концепту ко
ји све више осваја поље дидактике страних језика и циљ
муједаприпремистранестудентезапохађањенаставена
франкофоним универзитетима. Детаљна анализа високог
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уметничкогобразовањаомогућилабинаставникујаснопо
стављањециљеваучења језика.Усвакомслучају,билода
јеречоФОСилиФОУпрограмуучењајезика,идеалноби
билодасесвакипрограмконципираусарадњинаставника
страногјезикаиспецијалистеизпроучаванеобласти,уовом
случајуликовнихуметности.Свакако,потенцијалнабудућа
сарадњаизмеђуинституцијависокогуметничкогобразова
њаишколастранихјезикапредстављалабиидеаланоквири
великимотивационипокретачзаучењефранцускогјезика.
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SPECIFICPURPOSESOFFRENCHLANGUAGE
TEACHINGTOFINEARTSSTUDENTS

Abstract

Studying French language as part of  a standard curriculum of fine
artsundergraduatestudiescanbeconsideredaspecialformofforeign
language teaching,which is alsoknownasFSP (French forSpecific
Purposes). The FSP in this context refers to а language course
designedforstudentsaimedatpreparingthemforthosesituationsthat
typicallywouldariseinaprofessionalandahighereducationcontext
infinearts. Implementationof suchaprogramrequiresanumberof
preparatory didactical steps, namely: needs analysis, data collection
and development of didacticmaterials. Bearing inmind the lack of
specializedFrenchlanguagetextbooksforfineartsstudents,ateacher
of French language has to analyze target situations and in linewith
thesetcommunication,lexical,grammaticalandinterculturallearning
targetsandcreatedidacticmaterialsonhis/herown.Thegoalof this
formofteachingistointegratefineartscontentwithFrenchlanguage
learningbytheselectionofspecialdidacticalmaterialsandmethods.

Keywords:education, French language, fine arts, teaching purposes
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ДРУГОСТ РО МА НА МАРГИНИ 
ВАР ВА РА – СТЕ РЕ О ТИПИ, 

ПРЕД РА СУ ДЕ И  
АНТИЦИГАНИЗАМ У СР БИ ЈИ

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА: ШАТРА
Сажетак: Пи та ње „дру го сти” и раз ли чи ти об ли ци не то ле ран
ци је пре ма „дру гом” у овом ра ду ин тер пре ти ра ни су по зи ва њем 
на пост ко ло ни јал ни те о риј ски дис курс. По зи ци ја Ро ма у Ср би ји 
про ми шље на је та ко из по зи ци је зна ња и мо ћи ве ћин ског ста нов
ни штва. Те о риј ска плат фор ма Цве та на То до ро ва и ње го ва де фи
ни ци ја пој ма „вар ва рин” по слу жи ла је као по ла зи ште за ана ли зу 
ри ја ли ти шо уа „Ша тра” ко ји је у про ле ће 2012. го ди не еми то ван 
на „Пр вој срп ској те ле ви зи ји”. Иа ко је основ на иде ја „Ша тре” 
да про мо ви ше то ле ран ци ју, овај ри ја ли ти шоу у тек сту је ипак 
пре по знат као па ра диг ма ро мо фо би је у Ср би ји, бу ду ћи да пу тем 
„скри ве ног ра си зма” обе ло да њу је све сте ре о ти пе и пред ра су де 
мо но кул тур не ве ћи не. Уз по зи ва ње на пој мо ве „ори јен та ли зам“, 
„бал ка ни зам” и „ан ти ци га ни зам”, у ра ду је де фи ни сан по јам „ци
га ни зам” као те о риј ски дис курс за сно ван на би нар ним опо зи ци ја
ма у по гле ду на Ро ме као „дру ге”. Основ на те за ра да је сте да ни су 
при пад ни ци ром ске по пу ла ци је „вар ва ри” (не ра зу мљи ви стран ци 
на „ни жем“ ци ви ли за циј ском ни воу), већ „ми” − ве ћин ско ста нов
ни штво ко је са њи ма по сту па као с не љу ди ма.

Кључнеречи:„дру ги”, не то ле ран ци ја, ин клу зи ја Ро ма, дис кри ми
на ци ја, вар вар ство, „(ан ти)ци га ни зам”

ЈУЛИЈАМАТЕЈИЋ
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Оно што људ ска би ћа чи ни слич ним је сте то што

сва ко људ ско би ће у се би но си сли ку Дру гог.

Ј. Ф. Ли о тар (Jean-François Lyotard)1

Увод

Као што је исто ри ја по ка за ла, скло ност са мо и де а ли за ци ји, 
ани мо зи тет пре ма раз ли чи том и оспо ра ва ње дру гог од ли ке 
су људ ске вр сте и осно ва са мо и ден ти фи ка ци је по је дин ца и 
гру пе још од пр во бит них за јед ни ца. Ипак, у бор би за по што-
ва ње људ ских пра ва, пи та ња ксе но фо би је, на ци о на ли зма, 
ет но цен три зма, ра си зма, ра си ја ли зма и кул ту ра ли зма све 
ви ше за о ку пљу ју ин те лек ту ал ну и ме диј ску јав ност Ср би је.2 

Про блем не то ле ран ци је пре ма дру гом и ин тер пре та ци ја 
дру го сти у овом ра ду про ми шље ни су кроз пост ко ло ни јал ни 
те о риј ски дис курс ко ји по зи ци ју под ре ђе ног и мар ги на ли-
зо ва ног дру гог од ре ђу је из по зи ци је зна ња и мо ћи (ве ли ког) 
пр вог.

Ако се узме у об зир да је ве ћин ско ста нов ни штво у Ср би-
ји у по зи ци ји пр вог, по тла че ни дру ги су број ни − пре све-
га на ци о нал не и вер ске ма њи не, ЛГБТ по пу ла ци ја, љу ди са 
по себ ним по тре ба ма, стран ци, ази лан ти и прав но-со ци јал но 
не ви дљи ви по је дин ци.3  

Има ју ћи у ви ду да су Ро ми нај ве ћа и нај у гро же ни ја ма-
њи на у Ср би ји, рад се ба ви њи хо вом пре зент но шћу у ве-
ћин ском дру штву. По што су Ро ми део ни за кул ту ра али, 

1 Go lu bo vić, Z. (1999) Ja i dru gi. An tro po loš ka is tra ži va nja in di vi du al nog i 
ko lek tiv nog iden ti te ta, Be o grad: Re pu bli ka, str. 5.

2 Док ксе но фо би ја пред ста вља страх или анк си о зност пре ма дру гом или 
не по зна том, ет но цен три зам и на ци о на ли зам су иде о ло ги је у чи јој осно-
ви сто ји иде а ли зо ва ње соп стве не на ци је и пот це њи ва ње дру гих на ро-
да. На ци о на ли зам не раз ли ку је фи зич ке ка рак те ри сти ке по тла че ног, већ 
при пад ност дру штве ној гру пи, док ра си зам ви ди чо ве ка (а не гра ђа ни-
на), ис ти чу ћи ну жност по сто ја ња хи је рар хи је људ ских би ћа. Ра си зам 
под ра зу ме ва од ре ђе но по на ша ње пре ма осо ба ма са ја сно де фи ни са ним 
фи зич ким ка рак те ри сти ка ма дру га чи јим од на ших, док се на уч но ар гу-
мен то ва на иде о ло ги ја (док три на) о не јед на ко сти људ ских ра са на зи ва 
ра си ја ли зам. Бу ду ћи да се уме сто ра си ја ли зма све ви ше ко ри сти на ци-
о на ли стич ка или кул ту ра ли стич ка док три на (пра во на раз ли ко ва ње), 
ра си ја ли зам као по јам све че шће за ме њу је се те р ми ном кул ту ра ли зам.
Де таљ ни је у: To do rov, C. (1994) Mi i dru gi. Fran cu ska mi sao o ljud skoj ra
zno li ko sti, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, str. 99, 156, 242.

3 Прав но и со ци јал но не ви дљи ви су они по је дин ци ко ји при ро ђе њу ни су 
ре ги стро ва ни, па са мим тим не ма ју лич ну кар ту ни пре би ва ли ште, а не-
по се до ва ње лич них до ку ме на та је пре пре ка за оства ри ва ње ни за основ-
них људ ских пра ва: на обра зо ва ње, за по шља ва ње, со ци јал ну за шти ту, 
бес плат ну здрав стве ну за шти ту итд.
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парадоксално, не при па да ју ни јед ној, украт ко су пре до че ни 
њи хо во по ре кло, кул ту ра, дру штве ни ста тус, усло ви жи во та 
и сте пен ин клу зи је у Ср би ји.

Те ле ви зи ја има моћ да раз ви ја и об ли ку је свест о дру гом, 
сто га, као сту ди ја слу ча ја за ана ли зу од но са из ме ђу Ро ма 
(њих) и нас, ода бран је ри ја ли ти шоу Ша тра ко ји је у про-
ле ће 2012. го ди не еми то ван на Пр вој срп ској те ле ви зи ји. 

Као те о ре ти за ци ја ме диј ске ре пре зен та ци је ста ту са Ро ма у 
Ср би ји две хи ља де де се тих, рад се пр вен стве но осла ња на 
те о риј ску плат фор му фран цу ског фи ло зо фа бу гар ског по ре-
кла Цве та на То до ро ва и ње го ву де фи ни ци ју пој ма вар ва рин. 
У по тра зи за од го во ром да ли је вар ва рин дру ги на ни жем 
ци ви ли за циј ском ступ њу или, пак, пр ви чи ји је по глед на 
дру гог за ма гљен сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма, рад пи та ње 
упу ћу је на ма са ми ма и на ро ду чи ји смо део − је смо ли ми 
спо соб ни за чин(ове) вар вар ства, од но сно, уме мо ли да их/
се пре по зна мо?

Страх (од) вар ва ра као ро мо фо би ја

Реч вар ва рин ко ја по ти че од ста ро грч ке ре чи бар ба рос 
(βάρβαρος − не ци ви ли зо ван) и њен ан то ним, реч по ли тис 
(πολίτης − гра ђа нин), ко ри шће не су за по де лу свет ског ста-
нов ни штва на два не јед на ка де ла: Гр ке и вар ва ре (тј. дру ге, 
стран це). Пре ма Гр ци ма, основ но ме ри ло при пад но сти јед-
ној од ове две ка те го ри је би ло је вла да ње грч ким је зи ком. У 
скла ду са тим, вар ва ри су би ли сви они ко ји не раз у ме ју или 
не го во ре грч ки је зик. Вре ме ном, при ли ком ко ри шће ња ре-
чи вар ва рин, ак це нат је све ви ше по ме ран на вред но сни суд. 
Ду а ли зам Гр ци − вар ва ри пре ра стао је та ко у су прот ност из-
ме ђу ци ви ли зо ва них и ди вља ка (вар ва рин је дру ги у од но су 
на нас ци ви ли зо ва не). Ипак, не мо гу сви стран ци би ти вар
ва ри, ни ти сви при пад ни ци на шег на ро да ци ви ли зо ва ни.

По зи ва ју ћи се на ре не сан сног фран цу ског ми сли о ца Мон-
те ња (Mic hel Eyqu em de Mon ta ig ne), Цве тан То до ров је ис-
та као два (опреч на) зна че ња ре чи вар ва рин. Пр ви сми сао 
ре чи је исто риј ски и по зи ти ван, од но сно, вар ва рин је онај 
ко ји је бли жи пра по чет ку (онај ко ји је на ни жем ци ви ли за-
циј ском ни воу). Вар ва ри су, та ко, ве о ма бли ски пр во бит ној 
јед но став но сти и њи ма још увек вла да ју при род ни за ко ни 
(они још увек одо ле ва ју ути ца ји ма са вре ме ног на чи на жи-
во та). Дру ги сми сао ре чи је етич ки и не га ти ван: „вар ва рин 
је онај окрут ни чо век због ко јег се сти ди мо и због ко јег на-
ше дру штво да нас за слу жу је да се сма тра вар вар ски јим од 
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оно га ко ји се, пре ма исто риј ским ме ри ли ма ква ли фи ку је као 
такво”.4 

Дру гим ре чи ма, по сто је два мо гу ћа сми сла ре чи вар ва рин − 
ре ла тив ни (ко ји се од но си на не ра зу мљи вог стран ца бли жег 
пр во бит ној јед но став но сти пре ма исто риј ским ме ри ли ма) и 
ап со лут ни (ко ји озна ча ва су ро вог по је дин ца ко ји не при зна-
је пу ну људ скост дру гих).

То до ров та ко по јам вар вар ства сма тра пот пу но ле ги тим ним, 
чак нео п ход ним за озна ча ва ње по сту па ка и ста во ва оних ко-
ји, у ма њој или ве ћој ме ри, „од гу ру ју дру ге из ван људ ског 
ро да, или их оце њу ју као ко ре ни то дру га чи је од се бе, или с 
њи ма по сту па ју звер ски.” У сво јој књи зи Страх од вар ва ра, 
То до ров ка же: „по сту па ти с дру ги ма као с не љу ди ма, чу до-
ви шти ма, ди вља ци ма је дан је од об ли ка вар вар ства. Дру га-
чи ји ње гов об лик је сте ин сти ту ци о нал на дис кри ми на ци ја 
дру гих, за то што не при па да ју мо јој је зич кој за јед ни ци, или 
мо јој дру штве ној гру пи, или мом пси хич ком ти пу”.5 Пре ма 
То до ро ву, вар ва ри су та ко они ко ји дру ге око се бе сма тра ју 
вар ва ри ма − они ко ји се бе сма тра ју су пер и ор ни ма, и баш 
због то га су ин фе ри ор ни.

За тва ра ње у се бе и сре ди ну из ко је по ти че мо, али и иде а-
ли зо ва ње гру пе ко јој при па да мо (на ци о на ли зам, ра си зам, 
ра си ја ли зам итд.) То до ров сма тра основ ним по ка за те љи ма 
вар вар ства и ди рект но их про тив ста вља отва ра њу пре ма 
дру ги ма. Пре ма ње му, при зна ва ње плу ра ли те та гру па, дру-
шта ва и људ ских кул ту ра, по ста вља ње дру гих рав но прав но 
са со бом, део је ци ви ли за ци је. Да кле, ци ви ли зо ван је онај ко 
мо же у пот пу но сти да пре по зна људ скост дру гих, а То до ров 
у том про це су раз ли ку је две ета пе: от кри ва ње да дру ги има-
ју на чи не жи во та дру га чи је од на ших и при хва та ње дру гих 
као но си ла ца исте људ ско сти ко ју и са ми но си мо у се би.6 

Мо же се ре ћи да је Ср би ја да нас у пе ри о ду дво стру ке тран-
зи ци је. Са јед не стра не, као зе мља тре ћег све та,7 у про це су 
европ ских еко ном ских ин те гра ци ја при бли жа ва мо се пр вом 

4 Исто, стр. 54.
5 To do rov, C. (2010) Strah od var va ra. S one stra ne su da ra ci vi li za ci ja, Lo zni-

ca: Kar pos, str. 35.
6 Исто, стр. 40−41.
7 На кон Дру гог свет ског ра та, бло ков ска по де ла све та одво ји ла је пр ви 

свет, тј. де мо крат ска, еко ном ски и ин ду стриј ски ви со ко-раз ви је на евро-
атлант ска дру штва од тзв. дру гог све та − ис точ ног бло ка со ци ја ли стич-
ких др жа ва. Сма тра се да је дру ги свет не стао па дом Бер лин ског зи да и 
та ко усту пио ме сто тре ћем све ту пост со ци ја ли стич ких, ма ње раз ви је-
них, не де мо крат ских дру шта ва. Да нас се зе мља ма тре ћег све та сма тра ју 
све сла бо раз ви је не зе мље.
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све ту Европ ске уни је. Са дру ге стра не, има ју ћи у ви ду од-
нос пре ма дру гом и по што ва ње људ ских пра ва, очи глед но је 
да Ср би ја још увек ни је у пот пу но сти пре шла пут од вар вар
ства ка ци ви ли за ци ји. 

Ро мо фо би ја (ан ти ци га ни зам),8 ра сна иде о ло ги ја ба зи ра на 
на сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма, че ста је по ја ва у Ср би ји. 
Она се ма ни фе сту је кроз го вор мр жње и дис кри ми на ци ју 
Ро ма од стра не ве ћин ског ста нов ни штва. Као ве чи ти дру ги, 
Ро ми се у Ср би ји та ко углав ном сма тра ју вар ва ри ма јер њи-
хо вим на чи ном жи во та че сто вла да ју при род ни за ко ни и јед-
но став ност; осим то га, они не при па да ју ве ћин ској је зич кој, 
ре ли гиј ској и на ци о нал ној за јед ни ци.

У скла ду са тим и по зи ва ју ћи се на те о риј ски дис курс Цве-
та на То до ро ва у ана ли зи од но са Ро ма и не-Ро ма у Ср би ји, 
овај рад по ку ша ва да пре по зна оба опреч на зна че ња ре чи 
вар ва рин. Основ ни циљ је да се по ка же да син таг ма страх 
(од) вар ва ра у Ср би ји да нас не пред ста вља са мо страх од 
Ро ма (од вар ва ра у ре ла тив ном сми слу ре чи), већ исто вре ме-
но и ро мо фо би ју ве ћин ског ста нов ни штва − страх вар ва ра, 
оних ко ји дру ге око се бе сма тра ју вар ва ри ма (у ап со лут ном 
сми слу ре чи).

Иден ти тет и кул ту ра Ро ма

Не до ста так пи са них из во ра оне мо гу ћа ва нас да са си гур но-
шћу го во ри мо и пи ше мо о ром ском по ре клу. Из тог раз ло га, 
као основ ни исто риј ски из во ри и све до чан ства ко ри сте се 
по нај ви ше усме на пре да ња, ле ген де и ми то ви. 

Ве ру је се да су Ро ми по ре клом из Ин ди је, о че му пр вен стве-
но све до чи њи хов је зик.9 Као сво је вр сна ко лек тив на ме мо-
ри ја, он пред ста вља жи во све до чан ство о ром ској кул ту ри, 
исто ри ји и њи хо вим се о ба ма. Услед ра то ва, пле ме на Ро ми, 
Син ти и Ка лес би ли су при мо ра ни да на пу сте Ин ди ју, што 
се сма тра пра по чет ком њи хо вог ви ше ве ков ног но мад ског 
на чи на жи во та. На пу ту до сред ње Евро пе, из ме ђу оста-
лих зе ма ља, они су про шли кроз Иран, Јер ме ни ју, Ви зан-
тиј ско цар ство, Еги пат и Грч ку. Но мад ски на чин жи во та и 
раз ли чити ге о граф ски про сто ри до не ли су Ро ми ма број не 

8 Ан ти ци га ни зам као по јам пр ви је упо тре био пи сац и ака де мик ром ског 
по ре кла Рај ко Ђу рић. Он под овим пој мом под ра зу ме ва дис кри ми на-
ци ју Ро ма ши ром ЕУ, иде о ло шки не га ти ван од нос пре ма Ро ми ма, али и 
ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње но вих про го на и нео на ци стич ких пар ти ја. 
Де таљ ни је у: Ђу рић, Р. Исто ри ја хо ло ка у ста Ро ма, у: Дру штве не на у ке 
о Ро ми ма у Ср би ји књи га 29, при ре ди ли Та дић, Љ. и Ба шић, Г. (2007), 
Бе о град: СА НУ, стр. 6.

9 Иа ко је пре тр пео мно ге ути ца је дру гих је зи ка, сма тра се да је ром ски 
је зик по ре клом из се ве ро за пад не Ин ди је.
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на зиве,10 а у њи хо ву кул ту ру уне ли су еле мен те оста лих 
дру шта ва у ко ји ма су бо ра ви ли. Са дру ге стра не, иа ко жи ве 
углав ном на пе ри фе ри ја ма гра до ва и се ла, Ро ми су че сто би-
ли и оста ли пред мет осу де ста ро се де ла ца.11

Про ми шља ња о те ри то ри ја ли за ци ји ром ске на ци о нал не 
иде је, од но сно, о ства ра њу на ци о нал не др жа ве, из ри чи то 
су од ба че на на Пр вом свет ском кон гре су Ро ма 1971. го ди-
не. Ро ми су та ко оста ли при вр же ни ро ма ни ста ну − сло бо ди 
да жи ве по соп стве ним за ко ни ма и се би-свој стве ним сти лом 
жи во та.12 

Као сво је вр сни црн ци Евро пе, Ро ми сво јим лу та њем све том 
„пре жи вља ва ју оп ште со ци јал не про бле ме сва ког дру штва 
у ко ме жи ве. Увек до не кле дис тан ци ра ни у од но су на сво ју 
дру штве ну сре ди ну, увек од би ја ју ћи да се с њом су штин ски 
по и сто ве те, мно ги чла но ви ове ет нич ке гру па ци је сво јим 
од су ством са мо ди сци пли не и пра вих рад них на ви ка на ла зе 
се увек до не кле по стра ни од за ко на, др жав ног ре да и ет нич-
ке ста бил но сти”.13

Иа ко је по јам за јед нич ке ром ске кул ту ре при лич но ди ску та-
би лан, мо же се ипак ре ћи да тран сна ци о нал ну ром ску кул-
ту ру по ве зу ју бо ја ко же, је зик, оби ча ји, му зи ка, за јед нич ки 
ми то ви, исто риј ско се ћа ње и веч на бор ба про тив га џа.14 
Има ју ћи у ви ду да ром ска кул ту ра пред ста вља сво је вр сни 
хи брид на стао спа ја њем ути ца ја сва ке од ло кал них сре ди на, 
уз исто вре ме но очу ва ње соп стве ног иден ти те та, она се мо-
же пре по зна ти као кул ту ра гло кал ног ка рак те ра. 

Ипак, мо же ли се го во ри ти о од ред ни ца ма ет нич ког/на ци о-
нал ног иден ти те та Ро ма у сми слу са вре ме них де фи ни ци ја 
ових пој мо ва? Бу ду ћи да „при пад ни ци овог на ро да жи ве у 
ди ја спо ри, го во ре раз ли чи тим ди ја лек ти ма, не ма ју за јед-
нич ку ве ру и пре по зна тљи ву елит ну и пи са ну кул ту ру, још 

10 Реч Ром ко ри сти се пре те жно у Евро пи и зна чи чо век или муж. Утвр-
ђе но је да по сто ји пре ко ше зде сет пле мен ских име на (Бан џа ри, Ло ха ри, 
Лу ри, Гур бе ти, Ло ва ри, Та ма ри, Гоп ти, Кал де ра ши итд.), а нај по зна ти ји 
на зи ви за Ро ме су Ло ми (Иран), Ка ло (Шпа ни ја), Син то (Ита ли ја и Не-
мач ка), Ци га ни (Тур ска и Бал кан) итд.

11 To ma še vić, N., Đu rić, R. i Za mu ro vić, D. (1988) Ci ga ni sve ta, Be o grad: Ju-
go slo ven ska re vi ja, str. 13−26.

12 Ba šić, G. (2002) Iden ti tet i kul tu ra Ro ma, Kul tu ra br. 103/104, Be o grad: Za-
vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 71.

13 Ran ko vić, R. S. (2002) Film ski ži vot Ro ma u ju go slo ven skoj ki ne ma to gra fi ji 
(se lek tiv ni pre gled), Kul tu ra br. 103/104, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje 
kul tur nog raz vit ka, str. 203–204.

14 Га џа је тер мин ко ји Ро ми ко ри сте за озна ча ва ње не-Ро ма, од но сно, 
стран ца, дру гог. Сма тра се да овај по јам по ти че од сан скрит ске име ни це 
го ша што зна чи по ро ди ца, или од при ло га гар хиа ко ји зна чи до ма ћи.
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ма ње је дин стве но тр жи ште и ко му ни ка ци је, од но сно за јед-
нич ку те ри то ри ју-др жа ву, он да су мо гу ће од ред ни це на ко-
ји ма ће се раз ви ја ти груп ни иден ти тет Ро ма – пре по зна тљи-
ве ан тро по ло шке раз ли чи то сти у од но су на дру ге кул ту ре и 
дис кри ми на ци је”.15

Ро ми да нас жи ве ши ром све та, а нај ве ћи про бле ми са ко ји ма 
се су о ча ва ју у про це су со ци јал не ин клу зи је је су аси ми ла ци
ја (гу би так соп стве ног иден ти те та) и се гре га ци ја (дис кри-
ми на ци ја од стра не ве ћин ског ста нов ни штва). 

Срп ска тран зи ци ја и(?) ром ска ин клу зи ја

Је дан од су штин ских успе ха од ре ђе ног дру штва на пу ту од 
вар вар ства пре ма ци ви ли за ци ји је сте ка да за ко ни и прак са 
сва ко днев ног жи во та тре ти ра ју све гра ђа не јед на ко, без ра-
сне, ре ли гиј ске, пол не или би ло ка кве дру ге дис кри ми на ци-
је. Иа ко је у Ср би ји при ме тан ве ли ки на пре дак у по што ва њу 
људ ских пра ва у од но су на де ве де се те го ди не XX ве ка, чи ни 
се да је усло вља ва ју ћи про цес европ ских ин те гра ци ја ипак 
нај ве ћи по кре тач про ме на у овој сфе ри. 

Не зна се та чан број Ро ма ко ји жи ве у Ср би ји, али по зна-
то је да су они дру штве но нај у гро же ни ја и нај и скљу че ни ја 
ма њи на, дис пер зо ва на по це лој те ри то ри ји зе мље. Нај ве-
ћи број Ро ма жи ви на ру бо ви ма се ла и гра до ва, у пре те жно 
не хи ги јен ским и иле гал ним на се љи ма.16 Пре ма по да ци-
ма ци вил ног сек то ра, не ма Ро ма ко ји бар је дан пут у свом 
жи во ту ни је био из ло жен не ком об ли ку дис кри ми на ци је, а 
нај ве ћи сте пен дис кри ми на ци је за бе ле жен је при ли ком за-
по шља ва ња. Нај ве ћи број прав но не ви дљи вих по је ди на ца у 
Ср би ји та кође при па да ром ској по пу ла ци ји, а ни слу ча је ви 
ет нич ки мо ти ви са ног на си ља пре ма Ро ми ма ни су рет кост.17 
Сто га, Ро ми се че сто не ра до ет нич ки де кла ри шу као та кви, 

15 Ba šić, G. nav. de lo, str. 69–70.
16 Пре ма зва нич ној ста ти сти ци, у Ср би ји има око 110.000 Ро ма, ма да, ром-

ске не вла ди не ор га ни за ци је го во ре о бро ју од 300−350.000, док по је ди не 
ор га ни за ци је твр де да их има чак 800.000. Ка ко су ис тра жи ва ња по ка за-
ла, 62% Ро ма не ма за вр ше ну ни основ ну шко лу, про сеч на ста рост ром-
ске по пу ла ци је је 28 го ди на (13 го ди на ма ње од про сеч не ста ро сти укуп-
не по пу ла ци је), а са мо 6% Ро ма до жи ви ста рост пре ко 65 го ди на. Од 
ско ро 600 ром ских на се ља на те ри то ри ји Ср би је, 75% ни је ком плет но 
ле га ли зо ва но, а ви ше од 60% не ма ни ка на ли за ци ју. Де таљ ни је у: Je lin-
čić, J. (2007) Evro pe i za ci ja Sr bi je. Ljud ska pra va, pra va ma nji na, in klu zi ja 
Ro ma, Be o grad: Fond za otvo re no druš tvo, str. 143.

17 World Re port 2012: Ser bia – Hu man Rights Watch, 1. mart 2013.,  
http://www.hrw.org/world-re port-2012/ser bia
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пр венстве но услед ве ли ког бро ја не га тив них сте ре о ти па и 
пред ра су да о њи ма.18

Од 2000. го ди не, по ло жај Ро ма по стао је ва жан део јав ног 
дис кур са у Ср би ји. Усво је ни су број ни ак ци о ни пла но ви, а 
ме ђу њи ма и Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји (2009. го ди не).19 Ви дљи во је скром но по-
бољ ша ње у ста ту су Ро ма, пр вен стве но у  здрав ству и обра-
зо ва њу, што се ипак не мо же ре ћи ка да су за по сле ње и усло-
ви ста но ва ња у пи та њу.

Ак ту ел ни про бле ми ра се ља ва ња иле гал них не хи ги јен ских 
ром ских на се ља и про на ла же ња аде кват них но вих ло ка ци ја 
у Бео()гра ду са мо су до дат но рас пи ри ли дис кри ми ни шу ћу 
ра сно-ет нич ку не то ле ран ци ју де ла ве ћин ског ста нов ни штва 
пре ма Ро ми ма.20 Бу ду ћи да у по је ди ним на се љи ма ве ћин-
ско ста нов ни штво не же ли Ро ме у свом окру же њу, од ре ђе на 
пред ло же на ре ше ња овог про бле ма отво ри ла су пи та ње ге
то и за ци је Ро ма у на шем дру штву. 

Мо же се ре ћи да су скром ни ре зул та ти у ин клу зи ји и уна-
пре ђи ва њу по ло жа ја Ро ма у Ср би ји по сле ди ца рас ко ра ка из-
ме ђу по ли тич ке спрем но сти, спо соб но сти, зна ња и фи нан-
сиј ских сред ста ва, али и чи ње ни це да са ма ром ска за јед ни ца 
и ње ни пред став ни ци не ма ју до вољ но раз ви је не струч не и 
ин сти ту ци о нал не ка па ци те те.21

Ри ја ли ти шоу Ша тра као па ра диг ма  
ро мо фо би је у Ср би ји

Ме ди ји, као нео дво јив део са вре ме ног дру штва, сва ко-
днев но при ку пља ју, ана ли зи ра ју и про сле ђу ју ин фор ма ци-
је, исто вре ме но пред ста вља ју ћи, ту ма че ћи и об ли ку ју ћи 
ствар ност. Сто га, ме диј ске (иде о ло шки об ли ко ва не) ре пре-
зен та ци је дру штва има ју ва жну уло гу у на шој пер цеп ци ји 
све та, би ло да је реч о ин фор ма тив ним или еми си ја ма за бав-
ног ка рак те ра. Ис ку ство о дру гим кул ту ра ма по сре до ва но 

18 Ра дој ко вић, М. Ра ди о ди фу зни ме ди ји и иден ти тет Ро ма у Ср би ји, у: 
Дру штве не на у ке о Ро ми ма у Ср би ји књи га 29, при ре ди ли Та дић Љ. и 
Башић Г. (2007), Бе о град: СА НУ, стр. 65–79.

19 Ви де ти: Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би-
ји, 1. март 2013., www.ljud ska pra va.gov.rs/si tes/de fa ult/fi les/pro pi si/dow-
nlo ad/stra te gi ja_za_una pre dje nje_po lo za ja_ro ma.pd f

20 Чи ни се да не ма си стем ског при сту па ра се ља ва њу иле гал них ром ских 
на се ља, а та квој си ту а ци ји до при но си и спо ра зум о ре ад ми си ји пре-
ма ко јем је у прет ход них 10 го ди на из зе ма ља Евр оп ске уни је ви ше од 
10.000 Ро ма вра ће но у Ср би ју. Они нај че шће не ма ју имо ви ну и не ма ју 
где да се вра те. Ви де ти: Je lin čić, J. нав. де ло, str. 147.

21 Исто, стр. 145−146.
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ме ди ји ма та ко је све за сту пље ни ја по ја ва, и у све ту, али и 
код нас.

Иа ко је нај ве ћа ет нич ка ма њи на у Ср би ји (али и у ЕУ), ром-
ска по пу ла ци ја ни је сра змер но то ме ме диј ски екс по ни ра-
на.22 Пред ста ва о Ро ми ма ство ре на пу тем ме ди ја обич но се 
фор ми ра на осно ву при зо ра бе де, те шких жи вот них усло ва 
и из ве шта ва ња о кри ми на лу.23 Због то га, пре ма ми шље њу 
по је ди них ром ских ин те лек ту а ла ца, овој ма њи ни су по треб-
ни ме ди ји ко ји ће из ве шта ва ти у име Ро ма, а не о Ро ми ма.24

Је дан од ско ри јих по ку ша ја да се дру гост Ро ма у Ср би ји ме-
диј ски при ка же кроз афир ма тив не при че је сте ри ја ли ти шоу 
Пр ве Срп ске Те ле ви зи је − Ша тра. Ри ја ли ти шоу као жа нр 
ни је слу чај но ода бран, има ју ћи у ви ду ње гов во а је ри стич ки 
и сен за ци о на ли стич ки ка рак тер, као и то да је при хва ћен од 
стра не нај ши ре пу бли ке. Се ри јал има шест епи зо да, а у сва-
кој од њих пред ста вље на је дру га ром ска по ро ди ца са ко јом 
две по зна те лич но сти жи ве два да на, над ме ћу ћи се за ње ну 
на кло ност. Пре ма ре чи ма ау то ра, основ на иде ја шо уа је сте 
да се Ро ми ма пру жи при ли ка да се чу је и њи хов глас, да се 
по ка жу усло ви у ко ји ма жи ве, да се от кло не пред ра су де и да 
мо но кул тур на ве ћи на схва ти да Ро ми тре ба да жи ве са на
ма, а не по ред нас.25 Та ко осми шље на, Ша тра пред ста вља 
су дар два опо зит на све та − све та укљу че них и све та ис кљу че
них, ци ви ли зо ва них и вар ва ра, бо га тих и си ро ма шних, бе лих 
и цр них, чи стих и пр ља вих. 

У овом по ку ша ју да се упо зна дру ги, пред мет спо зна је исто-
вре ме но има ка рак тер и су бјек та и објек та. На он то ло шком 
пла ну − као људ ска би ћа, Ро ми су су бјек ти, али као пред мет 
по гле да пр вог су бјек та (оног ко ји по сма тра), они су (по сма-
тра ни) објек ти. Да кле, по пут ет но ло га, по зна ти уче сни ци 
Ша тре и гле да о ци шо уа као да про ла зе кроз раз ли чи те ета-
пе то ком спо зна је дру гог. Они нај пре тре ба да се уда ље од 
свог дру штва ка ко би кре ну ли у от кри ва ње, на кон че га сле ди 

22 Тре ба раз ли ко ва ти при су ство ма њи на у ме ди ји ма и ме ди је са мих ма-
њи на: „пр во се од но си на при су ство ма њи на и њи хо ву дру штве ну  
(не)ви дљи вост у ве ћин ским ме ди ји ма што по не где укљу чу је и сте ре о-
ти пе о ма њи на ма и тзв. го вор мр жње, док је у дру гом слу ча ју реч о ме-
ди ји ма са мих ма њи на − они ма ко ји су у функ ци ји ко му ни ка ци је уну тар 
ма њин ске за јед ни це.” Де таљ ни је у: Stoj ko vić, B. (2002) Iden ti tet i ko mu
ni ka ci ja, Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka, Či go ja štam pa, str. 167.

23 Ме ди ји та ко не све сно че сто ши ре и ан ти ром ска осе ћа ња, нпр. не по треб-
ним спо ми ња њем ет нич ке при пад но сти у слу ча ју по чи ње ног кри ми нал-
ног де ла и сл. 

24 Ра дој ко вић, М. нав. дело, стр. 72.
25 Ša tra – Sta ni ja i Knez, 6. deo 5’ 30’’, 28. fe bru ar 2013., http://www.pr va.rs /

sr /vi deo/za ba va/sa tra/me di a Set/4127/%C5%A0atra+-+Sta ni ja+i+Knez
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пр во при бли жа ва ње (ура ња ње у стра но дру штво са же љом 
да се оно схва ти из ну тра), за тим, дру го уда ља ва ње (вра ћа ње 
ку ћи, с тим што се дом чи ни не што да љим не го ра ни је) и, 
на по кон, дру го при бли жа ва ње (осе ћај уни вер зал но сти људ-
ског ро да).26 

Иа ко иза основ не иде је шо уа сто ји до бра на ме ра, етич ки по-
сма тра но − кон цепт је ипак про бле ма ти чан. На ме ра да се 
при ка же да су и Ро ми љу ди (као да се уоп ште по ста вља то 
пи та ње), од ли ка је вар вар ства ко је је Цве тан То до ров та ко 
по дроб но опи сао и де фи ни сао. Бо ра вак по зна тих лич но сти 
у ром ским по ро ди ца ма ни на ко ји на чин не збли жа ва ма-
њин ско и ве ћин ско ста нов ни штво (ко је оста је по ред ма лих 
екра на); на про тив, ис ти че не јед на кост. У дру штву слав них и 
бо га тих, Ро ми су до дат но по ни же ни (и то пред ве ли ким ау-
ди то ри ју мом) и по ста вље ни у још ин фе ри ор ни ји по ло жај.27 
Шта ви ше, на кра ју сва ке епи зо де, по зна ти су ти ко ји се бо-
ре за ме сто по бед ни ка и та ко би ва ју на гра ђе ни за два да на 
про ве де на са Ро ми ма. За раз ли ку од не ких дру гих ри ја ли ти 
шо уа ко ји по ка зу ју да чак и тај че сто кри ти ко ван те ле ви зиј-
ски жа нр мо же да по мог не со ци јал но угро же ни ма,28 Ша тра 
не са мо да ни на ко ји на чин не по бољ ша ва дру штве ни по-
ло жај Ро ма, већ не до при но си ни на прет ку у њи хо вој ин-
клу зи ји, ди рект ном ди ја ло гу или ин тер ак ци ји са остат ком 
ста нов ни штва. У скла ду са тим, мо же се ре ћи да је Ша тра 
за пра во још је дан у ни зу екс пе ри мен тал них про је ка та с Ро-
ми ма, при ли ка за до дат ну (са мо)про мо ци ју јав них лич но-
сти, из вор ла ке за ра де за про дук циј ску ку ћу, али и јеф ти не 
и крат ко трај не за ба ве за број ни ау ди то ри јум; док по ло жај 
Ро ма оста је не про ме њен.

Дис кри ми на ци ја, сте ре о ти пи као сво је вр сне „пре чи це у ми-
шље њу и го во ру“,29 али и пред ра су де30 са ко ји ма се Ро ми 

26 To do rov, C. (1994) nav. de lo, str. 91.
27 То ли ко, да мно ги од њих с не ве ри цом по сма тра ју по зна те лич но сти ко је 

ру ча ју са њи ма, за истим сто лом. Ви де ти: Ša tra – Ser gej i Ti ja na, 2. deo 
7’ 25’’, 28. fe bru ar 2013., http://www.pr va.rs /sr /vi deo/za ba va/sa tra/me di a-
Set/3845/%C5%A0atra+-+Ser gej+i+Ti ja na, i Ša tra – Ca ka na i Saj ko, 3. deo  
7’ 28’’, 28. fe bru ar 2013., http://www.pr va.rs /sr /vi deo/za ba va/sa tra/me di a-
Set/4040/%C5%A0atra+-+Ca ka na+i+Saj ko

28  На пример, ри ја ли ти шоу Рад на ак ци ја, та ко ђе на Пр вој Срп ској Те ле ви
зи ји.

29 Сте ре о ти пи пред ста вља ју по јед но ста вље но при ка зи ва ње на ра сној, ет-
нич кој, фи зич кој или не кој дру гој осно ви. Де таљ ни је у: Ђе рић, Г. Сте ре-
о тип: По сто ја ност пред ста ва у ре то рич ком пре о бра жа ју, у: Дру штве не 
на у ке о Ро ми ма у Ср би ји, књи га 29, при ре ди ли Та дић, Љ. и Ба шић, Г. 
(2007), Бе о град: СА НУ, стр. 59−60.

30 Пред ра су де пред ста вља ју вред но сно не га тив но ра су ђи ва ње о они ма ко-
ји се од нас раз ли ку ју. Де таљ ни је у: Stoj ko vić, B. nav. de lo, str. 171.
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сва ко днев но су сре ћу у дру штву, до ми ни ра ју дис кур си ма у 
Ша три.31 О то ме све до че ка ко уче сни ци (по зна те лич но-
сти),32 та ко и са ми Ро ми, али и екс тер ни (оп тич ки) фо ка ли-
за тор − ка ме ра.

Осим то га, у Ша три се мо гу пре по зна ти два об ли ка ра си-
зма. Пр ви при чом и сли ком пре но си се гре га ци ју и ге то и за-
ци ју Ро ма од стра не вар вар ског ста нов ни штва (ве ли ког пр
вог), док се дру ги иш чи та ва у ди фе рен ци ја ци ји ко ја под ра-
зу ме ва не пре кид ну свест о по сто ја њу раз ли ка.33 Овај дру ги 
вид ра си зма на зи ва се скри ве ним и ин си сти ра на по сто ја њу 
раз ли ка уме сто не јед на ко сти, за сни ва се на сте ре о ти пи ма и 
пред ра су да ма о дру гим ра са ма и оп ста је као „жи ла ви еле-
ме нат ко лек тив не све сти” у оним дру штви ма ко ја се тру де 
да су зби ју отво ре ни, агре сив ни ра си зам, ме ђу ко ји ма је и 
Ср би ја.34

Кроз по ку шај што вер ни јег при ка зи ва ња по ло жа ја Ро ма у 
Ср би ји, Ша тра за пра во не до но си но во зна ње о дру гом (не 
при ка зу је ни шта што већ ни смо зна ли). Ипак, овај ри ја ли ти 
шоу мо же да се иш чи та као сво је вр сно огле да ло дру штва. 
Иа ко кроз зва нич ни дис курс про мо ви ше то ле ран ци ју и кри-
ти ку је ра си зам, из но ше њем на по вр ши ну свих сте ре о ти-
па и пред ра су да мо но кул тур не ве ћи не о Ро ми ма, али и уз 
спо ра дич ни скри ве ни ра си зам, Ша тра се ус по ста вља као 
па ра диг ма ро мо фо би је, ксе но фо би је и рас/на ци о нал/кул ту-
рал-изма35 у Ср би ји.

Бал ка ни зам и (ан ти)ци га ни зам

Има ју ћи у ви ду дру штве ни ста тус Ро ма и сте пен њи хо ве 
ин клу зи је у Ср би ји, мо же се на пра ви ти по ре ђе ње из ме ђу 

31 При ме ра ра ди, не ки од нај у че ста ли јих сте ре о ти па и пред ра су да о Ро-
ми ма су да су они скло ни на си љу, кри ми на лу, пре ва ри, да су пр ља ви, 
не у ред ни, не у ки, ле њи, при ми тив ни, ма ње ин те ли гент ни, пред о дре ђе ни 
да ра де ни ско пла ће не по сло ве, итд.

32 Глу мац Сер геј Три фу но вић из ја вио је: „Ми смо се углав ном пла ши ли 
Ро ма, тј. Ци га на; и углав ном смо се ту кли с њи ма; и има ли смо стал но 
про бле ме с њи ма. Јер, они су би ли ти ко ји су кра ли, про да ва ли пе тар-
де, игра ли су на ту кар ту та сма ниј ског ђа во ла − они уђу она ко му са ви 
и ми се сви као раз бе жи мо.” Ви де ти: Ša tra – Ser gej i Ti ja na, 1. deo 1’ 
45’’, 28. fe bru ar 2013., http://www.pr va.rs /sr /vi deo/za ba va/sa tra/me di a-
Set/3845/%C5%A0atra+-+Ser gej+i+Ti ja na

33 То ме до при но се по је ди не из ја ве уче сни ка шо уа, али по нај ви ше на ра тор 
(глас из оff-а) ко ји кроз го вор ни си стем од ре ђе не иде о ло ги је на по чет ку 
сва ке епи зо де раз ви је ном, ур ба ном и на пред ном Бе о гра ду отво ре но су-
прот ста вља дру ги Бе о град (ром ска на се ља).

34 Đor đe vić, J. (1999) Kon tro ver ze ra si zma, Kul tu ra br. 98, Be o grad: Za vod za 
pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 13. 

35 Ра си зма, на ци о на ли зма и кул ту ра ли зма.
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односа пр вог и тре ћег све та (Евро пе и Ср би је) са јед не 
стра не, и Ср би је (тре ћег све та) и Ро ма са дру ге.

Ме ђу по ло жај Бал ка на ко ји исто вре ме но и раз два ја и спа ја 
ци ви ли зо ва ни За пад и вар вар ски Ис ток, Ок ци дент и Ори јент, 
хри шћан ство и ислам, у бал кан ским сту ди ја ма кул ту ре че сто 
се на зи ва мо стом36 и свр ста ва га ме ђу зе мље тре ћег све та. 
Ње гов мул ти кул ту р ни мо за ик од ре ђу ју пре све га мно штво 
раз ли чи тих кул ту ра, ре ли ги ја, је зи ка и пи са ма, али и мул ти-
кул ту рал ност у окви ру са мих зе ма ља и од ре ђе них под руч ја. 

Сто га, ко му ни ка ци ја из ме ђу Евро пе и Бал ка на, али и са мих 
бал кан ских зе ма ља и кул ту ра из ме ђу се бе, ве о ма је сло же на 
и оп те ре ће на хен ди ке пом хе те ро ге но сти (ко ја је у су прот-
но сти са са вре ме ним европ ским ин те гра тив ним тен ден ци-
ја ма), али и број ним пред ра су да ма, сте ре о ти пи ма и не ре ше-
ним про бле ми ма из про шло сти. У том сми слу, бал кан ски 
иден ти тет до био је не га ти ван при звук, а реч бал ка ни за ци ја 
по че ла је да се ко ри сти за би ло ко је под руч је у све ту да би 
се озна чи ли кон фликт ност, фраг мен та ци ја, пре кид ко му ни-
ка ци је итд.37

Са тим у ве зи, бу ду ћи да по јам ори јен та ли зам у пост ко ло-
ни јал ним сту ди ја ма под ра зу ме ва дис кур зив ну кон струк ци ју 
Ори јен та, од но сно, ана ли зу дис кур зив ног об ли ко ва ња дру
гог,38 бал ка ни зам пред ста вља за пад ни дис курс и ре пре зен-
та ци ју Бал ка на.39 И ори јен та ли зам и бал ка ни зам та ко за сту-
па ју те о ри ју да те ри то ри ја ни је је ди ни пред мет вла да ви не, 
већ да се мо же вла да ти и зна њем као та квим.

Ана лог но то ме и има ју ћи у ви ду већ по ме ну ти тер мин ан
ти ци га ни зам, у те о риј ски дис курс пост ко ло ни јал них сту-
ди ја мо же се уве сти и по јам ци га ни зам (или, ре то рич ки и 
по ли тич ки ко рект ни ји, ро ми зам).40 По пут ори јен та ли зма и 
бал ка ни зма, и он би био за сно ван на би нар ним опо зи ци ја-
ма у по гле ду на дру гог, као што су ци ви ли за ци ја − вар вар
ство, цен тар − пе ри фе ри ја, За пад − Ис ток, а од но сио би се 

36 Bje lić, D. I. In tro duc tion: Blo wing Up the „Brid ge”, in: Bal kan as Me tap hor 
(Bet we en Glo ba li za tion and Frag men ta tion), eds. Bje lić, D. I. and Sa vić, O. 
(2002), Lon don: The MIT Press, p. 23.

37 Dra gi će vić Še šić, M. i Dra go je vić, S. (2004) In ter kul tur na me di ja ci ja na Bal
ka nu, Sa ra je vo: OKO, str. 19.

38 Đor đe vić, J. (2009) Post kul tu ra. Uvod u stu di je kul tu re, Be o grad: Clio,  
str. 327−337.

39 Da ko vić, N. (2008) Bal kan kao film ski ža nr: sli ka, tekst, na ci ja, Be o grad: 
FDU, In sti tut za po zo riš te, film, ra dio i te le vi zi ju, str. 22−23.

40 Иа ко се тер мин ро ми зам мо же сма тра ти по ли тич ки и ре то рич ки ко рект-
ни јим, у овом ра ду ко ри шћен је ипак по јам ци га ни зам, упра во да би се 
још ви ше ис та као и на гла сио ње гов не га тив ни и пе жо ра тив ни ка ра тер.
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на дис кур зив ну ре пре зен та ци ју Ро ма. Као што се у дис кур су 
За па да на ро ди и зе мље Бал ка на на ла зе на ру бу Евро пе, на 
ни жем ци ви ли за циј ском ступ њу, та ко је и ма ње раз ви је на, 
на зад на и при ми тив на ром ска по пу ла ци ја у Ср би ји (али и 
у дру гим зе мља ма у ко ји ма жи ве) по ме ре на на мар ги не гра-
до ва и се ла. 

Као што се по ка за ло, и бал ка ни зам и (ан ти)ци га ни зам (од но-
сно, и ци га ни зам и ан ти ци га ни зам) за сно ва ни су на сте ре о-
ти пи ма и пред ра су да ма. Пр ви је на мет нут од стра не висо ко- 
раз ви је ног пр вог све та, у чи ју уло гу се, па ра док сал но, и сам 
Бал ка нац по ста вља кроз дис курс ци га ни зма. Сто га, не чу ди 
то што и Бал кан као ре ги ја, али и Ро ми као на род про ла зе 
сли чан пут да би би ли при хва ће ни. У про це су европ ских ин-
те гра ци ја, зе мље Бал ка на мо ра ју про ћи кроз тран зи ци ју, ис-
пу ња ва ју ћи усло ве еман ци по ва ног За па да. Са дру ге стра не, 
да би оства ри ли сво ја за ко ном за га ран то ва на људ ска пра ва, 
Ро ми се мо ра ју аси ми ло ва ти. 

Ин тер кул ту ра ли зам и ме ди ја ци ја

Сва ка раз ли ка ни је раз лог да се из рек не вред но сни суд. У 
про це су ево лу ци је од вар ва ри на до ци ви ли зо ва ног Чо ве-
ка, мо ра ју се од ба ци ти на ци о нал не, ра сне и би ло ко је дру-
ге пред ра су де, шта ви ше, мо ра ју се упо зна ти и по што ва ти 
(број ни) дру ги. Пре ма То до ро ву, на том пу ту нај пре тре ба 
на пу сти ти су бјек тив ност и ет но цен три зам ка ко би се от кри-
ле спе ци фич но сти и раз ли ке јед ног (дру гог) на ро да и дру га-
чи јих кул тур них иден ти те та, али на кон то га мо ра се вра ти ти 
иде ји о уни вер зал ном чо ве ку, од но сно, „тре ба зба ци ти око-
ве на ци о нал них пред ра су да, на у чи ти упо зна ва ти љу де, ка ко 
кроз оно што има ју слич но са на ма та ко и кроз раз ли чи то, и 
сте ћи уни вер зал на са зна ња”.41 

По зи ва ју ћи се на Мил то на Бе не та (Mil ton J. Ben nett), Ми-
ле на Дра ги ће вић Ше шић и Са њин Дра го је вић овај про цес 
по ста ја ња ци ви ли зо ва ним на сли чан на чин де фи ни шу и де-
ле у не ко ли ко ета па (сте пе на) ин тер кул тур не ком пе тен ци је 
по је ди на ца и гру па, ко је до не кле мо гу да се пре по зна ју, а од-
не кле тре ба и да се при ме не у од но су из ме ђу мо но кул тур не 
ве ћи не и ром ске ма њи не у Ср би ји. Та ко схва ће но, од би ја ње 
(ви ђе ње кул ту ре дру гог као не ци ви ли за циј ске) углав ном је 
пра ће но де фан зив ним при сту пом (не га тив ним сте ре о ти пи-
ма и уз ди за њем соп стве не кул ту ре). Ипак, нео п ход но је ми
ни ми зи ра ње раз ли ка (при кри ва ње кул тур них раз ли ка и фо-
кус на слич но сти ма) али и њи хо во при хва та ње (при зна ва ње 
ва лид но сти пер цеп ци је све та дру гог), ка ко би се до шло до 

41 To do rov, C. (1994) nav. de lo, str. 27.
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фа зе адап та ци је (са о се ћа ња са при пад ни ци ма дру гих гру па 
и спо соб но сти при хва та ња њи хо ве пер спек ти ве) и, ко нач но, 
до со ци јал не ин те гра ци је (ин тер кул ту ра ли зма и ин те гра ци-
је раз ли чи то сти).42

Да би се до сти гао тај ци ви ли за циј ски сту пањ, у Ср би ји нај-
пре мо ра да се ре кон стру и ше по ли тич ки и дру штве ни про-
стор. Мул ти кул ту ра ли зам (кул тур ни плу ра ли зам), ко ји је 
у осно ви ста ти чан и усме рен на па ра лел ну ко ег зи стен ци ју 
кул ту ра, мо ра се и у прак си сва ко днев ног жи во та за ме ни ти 
ин тер кул ту ра ли змом − ди на мич ном кул тур ном по ли ти ком 
ко ја прет по ста вља уза јам ност, рав но прав ну и пу но прав ну 
раз ме ну ме ђу свим кул ту ра ма ко је су у кон так ту.43 

У по след ње две де це ни је, од нос пре ма дру гом и раз ли чи тим 
кул ту ра ма по стао је ве о ма осе тљи во пи та ње у Ср би ји. Не-
до ста так ди ја ло га и ин тер кул тур не ко му ни ка ци је ме ђу ет-
нич ким гру па ма, од но сно, из ме ђу ве ћин ског и ма њин ског 
ста нов ни штва, је дан је од су штин ских дру штве них про бле-
ма ко ји све ви ше до би ја на сна зи. Дру штво у Ср би ји као 
да одо ле ва про ме на ма у са вре ме ном европ ском кон тек сту 
и оста је по де ље но из ме ђу раз ли чи тих кул ту ра у окви ри ма 
соп стве не зе мље, али и ои ви че но за тво ре ним гра ни ца ма од 
стра не ци ви ли зо ва ног пр вог све та. 

По зи ва њем на те о ри ју Цве та на То до ро ва и ње го ву по де лу 
све та на зе мље апе ти та, озло је ђе но сти, стра ха и нео д
луч но сти,44 мо же се та ко на пра ви ти ана ло ги ја са ста ту сом 
Ро ма у са вре ме ном срп ском дру штву. Са јед не стра не, ве-
ћин ско ста нов ни штво по го ђе но је стра хом, док је ром ска 
по пу ла ци ја про же та озло је ђе но шћу. Та кав су прот ста вље ни 
и су пар нич ки од нос пред ста вља ве ли ку прет њу за це ло дру-
штво има ју ћи у ви ду да „сва ки уда рац ко ји за да је је дан од 
про тив ни ка, иза зи ва још ја чи уда рац дру гог. Страх јед них, 
на стао услед пре тр пље них агре си ја, на во ди их да рас па ле 
још ја че; озло је ђе ност дру гих, пот хра њи ва на бив шим и са-
да шњим по ни же њи ма, на во ди их на још на сил ни је и очај-
нич ки је поте зе”.45

Сто га, нео п ход но је ра ди ти на су зби ја њу стиг ма ти за ци је и 
дру штве не ис кљу че но сти дру гог (Ро ма) кроз про мо ви са-
ње ин тер кул тур ног ди ја ло га и ме ди ја ци је.46 Ин тер кул турна 

42 Dra gi će vić Še šić, M. i Dra go je vić, S. nav. de lo, str. 45.
43 Stoj ko vić, B. nav. de lo, str. 42.
44 To do rov, C. (2010) nav. de lo, str. 15−17. 
45 Исто, стр. 289.
46 Ме ди ја ци ја пред ста вља „по сре до ва ње у ин тер кул тур ном ди ја ло гу пу-

тем умјет нич ког ак ти ви зма, про гра ма со цио-кул тур не ани ма ци је, 
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ме ди ја ци ја тре ба да про мо ви ше со ци јал ну то ле ран ци ју и 
ин клу зи ју Ро ма и тре ба да бу де усме ре на пр вен стве но ка 
нај ши рем ста нов ни штву (пу тем ме ди ја, али и раз ли чи тих 
ин тер вен ци ја и умет нич ких про је ка та у јав ном про сто ру). 
Кроз ме ди ја ци ју тре ба ука за ти вла сти ма и јав но сти на не-
по што ва ње и ус кра ћи ва ње основ них људ ских и кул тур них 
пра ва Ро ми ма, као и на њи хо ву мар ги на ли за ци ју у срп ском 
дру штву. 

Циљ ин тер кул тур не ме ди ја ци је та ко мо ра би ти еду ка ци ја 
и ани ма ци ја ста нов ни штва, ка ко ве ћин ског та ко и ром ског, 
али и укљу чи ва ње ром ске (со ци јал но угро же не) по пу ла ци је 
у дру штве ни и кул тур ни жи вот ши ре за јед ни це. Са мо ду-
го трај ни труд и ди рект на ин тер ак ци ја ром ског и не ром ског 
ста нов ни штва мо гу до ве сти до на прет ка и кон крет них (же-
ље них) ре зул та та, од но сно, до истин ске ре фор ма ци је и хо-
мо ге ни за ци је дру штва у ко јем још увек жи ви мо јед ни по ред 
дру гих, а не јед ни са дру ги ма.

Ми (и) вар ва ри

Као што је То до ров ис та као, су до ви ко је по је дин ци или на-
ци је до но се о дру гом/има  за сно ва ни су на ког ни тив ном ре-
ла ти ви зму, од но сно, оно ме што је њи ма са ми ма по зна то и 
бли ско. Та кви су до ви пру жа ју нам ви ше ин фор ма ци ја о они-
ма ко ји про су ђу ју, не го о они ма о ко ји ма се су ди, јер, „сва ки 
на род, убе ђен да по се ду је му дрост, сма тра све оста ле за лу-
де, и по то ме мно го ли чи на ста нов ни ка Ма ри јан ских остр ва 
ко ји, уве рен у то да је ње гов је зик је ди ни на све ту, за кљу чу је 
да оста ли љу ди не уме ју да го во ре”.47

Ис пи ту ју ћи про блем ме ста и пра ва ром ске ма њи не у од но-
су на ве ћи ну у Ср би ји на при ме ру ри ја ли ти шо уа Ша тра, а 
из те о риј ског дис кур са Цве та на То до ро ва, овај рад је та ко 
по ка зао да ни су при пад ни ци ром ске по пу ла ци је вар ва ри (ти 
не ра зу мљи ви стран ци на ни жем ци ви ли за циј ском ни воу), 
већ ми − ве ћин ско ста нов ни штво ко је са њи ма по сту па као 
с не љу ди ма.

медијских про је ка та. Мо же озна ча ва ти и пре во ђе ње вред но сти, иде ја 
и по ру ка оства ре них у ра зним кул тур ним и умет нич ким фор ма ма на 
је зик бли зак не кој дру штве ној гру пи и ши рој јав но сти.” Де таљ ни је у: 
Dragićević Še šić, M. i Dra go je vić, S. nav. de lo, str. 119.

47 To do rov, C. (1994) nav. de lo, str. 27.
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OTHERNESS OF THE ROMA ON THE MARGINS OF 
BARBARIANS – STEREOTYPES, PREJUDICES  

AND (ANTI) ZIGANISM IN SERBIA

CASE STUDY: ŠATRA

Abstract

This paper contemplates the topic of otherness and various forms 
of intolerance towards the other (xenophobia, racism, nationalism 
etc.), by referencing it to the postcolonial theoretical discourse. In 
doing so, the position of the Roma minority − the most vulnerable 
and marginalized other in Serbia, is envisaged from the position 
of knowledge and power of the first (the majority population). 
Tsvetan Todorov’s theoretical platform and his definition of the 
term barbarian were the starting point for the case study analysis 
– the reality show Šatra which was broadcasted in spring 2012 
on the First Serbian Television. Although the initial objective of 
the Šatra show was to promote tolerance and criticize racism, this 
paper identifies the reality show as a mirror of the society (a reflection 
of society) and the paradigm of Romophobia in Serbia, as the show 
draws on hidden racism to reveal the stereotypes and prejudices of the  
mono-cultural majority. By referencing the concepts of Orientalism, 
Balkanism and Antiziganism, this paper defines the term Ziganism as 
the theoretical discourse based on the binary oppositions with regard to 
the Roma as others. The main thesis of this paper is that the members 
of the Roma population are not the ones who are barbarians (those 
incomprehensible foreigners at a lower civilizational level), but rather 
that we are − the majority population which treats the Roma as non-

humans.

Keywords: other, intolerance, Roma inclusion, discrimination,  
barbarism, (anti)ziganism
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ОД НОС БЕ О ГРА ЂА НА ПРЕМА 
РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ВР СТА МА 

ГРАФИ ТА
Сажетак: Гра фи ти пред ста вља ју спе ци фи чан вид ко му ни ка ци је 
мла дих у ур ба ним сре ди на ма. У пи та њу је ве о ма хе те ро ге на по ја
ва, чи ји се не ки об ли ци гра ни че са умет но шћу док дру ги оста ју у 
до ме ну ван да ли зма. Ис тра жи ва ње је екс пло ра тив ног ти па и има 
два основ на ци ља – ис пи ти ва ње про це не Бе о гра ђа на о за сту пље
но сти раз ли чи тих вр ста сти ли зо ва них и не сти ли зо ва них гра фи
та на раз ли чи тим ло ка ци ја ма у гра ду и утврђивање од но са Бе о
гра ђа на пре ма гра фи ти ма и њихове про це не при клад но сти раз ли
чи тих ло ка ци ја за цр та ње и пи са ње гра фи та. При год ни узо рак од 
100 Бе о гра ђа на по пу нио је екс тен зив ну ан ке ту. Ре зул та ти по ка
зу ју да су не сти ли зо ва ни гра фи ти опа же ни као за сту пље ни ји од 
сти ли зо ва них, док је од нос пре ма сти ли зо ва ним гра фи ти ма зна
чај но по вољ ни ји не го пре ма не сти ли зо ва ним. Овај на лаз мо же се 
об ја сни ти ма њим тру дом ко ји је по треб но уло жи ти у ства ра ње 
не сти ли зо ва них гра фи та, а ко ји пак во ди њи хо вој ни жој естет
ској вред но сти. Од ре ђе ни јав ни про сто ри – зи до ви ко ји окру жу ју 
објек те, под зем ни про ла зи, над во жња ци и мо сто ви – ко ји се пер
ци пи ра ју као нај и спи са ни ји гра фи ти ма, ујед но се сма тра ју и нај
при клад ни јим за ову вр сту ак тив но сти.  

Кључнеречи:  гра фи ти, вр сте гра фи та, Бе о град ски гра фи ти, 
про це не за сту пље но сти, од нос пре ма гра фи ти ма

ДАНКАПУРИЋ
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Увод1

По јам и по ре кло гра фи та

Реч гра фит по ти че од ита ли јан ске ре чи „gra fi at to” што зна-
чи из гре ба но, гре ба ње, а од но си се на све што мо же би ти 
ис пи са но, на жвр ља но, осли ка но, уре за но или из гре ба но на 
јав ној, ви дљи вој по вр ши ни. Сред ства ко ји ма се мо гу пра ви-
ти гра фи ти укљу чу ју олов ке, фло ма сте ре, кре ду, спреј, фар-
бе, као и оштре пред ме те ко ји ма се траг уре зу је на же ље ну 
по вр ши ну.2

По ре кло гра фи та мо же се про на ћи у ве о ма дав ној про шло-
сти, по чев ши од зи до ва пе ћи на ко је су пра и сто риј ски љу ди 
осли ка ва ли, пре ко гра фи та у ста ром Егип ту и Пом пе ји.3 Да-
нас је те шко про на ћи ур ба ну сре ди ну у ко јој гра фи ти ни су 
при сут ни, а у по след ње вре ме све ви ше се ја вља ју и у ру рал-
ним пре де ли ма где их ра ни је ско ро уоп ште ни је би ло.4 

Гра фи ти пред ста вља ју спе ци фи чан, ал тер на тив ни вид ко му-
ни ка ци је ко јем углав ном при бе га ва ју мла де осо бе и при пад-
ни ци од ре ђе них суп кул ту ра.5 Овај вид ко му ни ка ци је ау то ру 
обез бе ђу је ано ним ност, пот пу ну сло бо ду из ра жа ва ња (од су-
ство цен зу ре) и исто вре ме но мо гућ ност пре но ше ња же ље не 
по ру ке ве ли ком бро ју љу ди (по тен ци јал но сви ма ко ји про ла-
зе по ред ло ка ци је на ко јој се гра фит на ла зи), што мла ди ма 
ко ји су че сто у су ко бу са офи ци јел ним дру штвом мо же би ти 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та број 179018 Ин сти ту та за пси хо ло ги ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство 
обра зо ва ња и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

2 Kling man, A., Sha lev, R. and Pe ar lman, A. (2000) Graf fi ti: A cre a ti ve me ans 
of youth co ping with col lec ti ve tra u ma, The Arts in Psychot he rapy Vol. 27, 
No. 5, USA: El se vi er, p. 299-307; Spoc ter, M. A. (2004) This is my spa ce: 
Graf fi ti in Cla re mont, Ca pe Town, Ur ban Fo rum Vol. 15, No. 3, Re pu blic of 
So uth Afri ca: Sprin ger, p. 292-304.

3 Ot hen-Pri ce, L. (2006) Ma king the ir mark: A psychodyna mic vi ew of ado le-
scent graf fi ti wri ting, Psychodyna mic Prac ti ce Vol. 12, No. 1, Uni ted King-
dom: Taylor & Fran cis On li ne, p. 5-17.

4 Ha gen, C. A., En der, M. G., Ti e mann, K. A. and Ha gen, C. O. (1999) Graf fi ti 
on the Gre at Pla ins: A so cial re ac tion to the Red Ri ver Val ley flood of 1997, 
Ap plied Be ha vi o ral Sci en ce Re vi ew Vol. 7, No. 2, USA: El se vi er, p. 145-158.

5 Hal sey, M. and Young, A. (2002) The me a nings of graf fi ti and mu ni ci pal ad-
mi ni stra tion, The Au stra lian and New Ze a land Jo ur nal of Cri mi no logy Vol. 
35, No. 2, Au stra lia: Sa ge, p. 165-186; Mac Gil li vray, L. and Cur wen, M. S. 
(2007) Tag ging as a so cial li te racy prac ti ce, Jo ur nal of Ado le scent and Adult 
Li te racy Vol. 50, No. 5, USA: In ter na ti o nal Re a ding As so ci a tion, p. 354–369; 
Young, A. (2010) Ne go ti a ted con sent or ze ro to le ran ce? Re spon ding to graf-
fi ti and stre et art in Mel bo ur ne, City Vol. 14, Nos. 1-2, Uni ted King dom: 
Taylor & Fran cis Gro up, p. 99-114.
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по себ но при влач но.6 Из ве сни ау то ри сма тра ју да све фор-
ме гра фи та, са мим сво јим на ста ја њем, пред ста вља ју вр сту 
бунта про тив уста ље них нор ми и пра ви ла по на ша ња.7 Не ки 
од цр та ча на во де да су еле мен ти опа сно сти и на лет адре на-
ли на ко ји пра те цр та ње гра фи та оно што их при вла чи овој 
ак тив но сти, јер су ри зик од хва та ња у не до зво ље ној ак тив-
но сти и при ти сак да се она што пре за вр ши увек при сут ни.8 

Вр сте гра фи та

Нај гру бља по де ла гра фи та раз ли ку је па жљи во пла ни ра-
не и ство ре не „умет нич ке гра фи те” ко ји на ли ку ју му ра ли-
ма и „ван да ли зу ју ће гра фи те” ко ји укљу чу ју сти ли зо ва не 
и не сти ли зо ва не пот пи се и при ват не и по ли тич ке сло га не.9 
Уко ли ко вр сте гра фи та по сма тра мо у раз вој ном кон тек сту 
црта ча, пр ви ста ди јум пред ста вља ју јед но став ни и јед но бој-
ни сти ли зо ва ни пот пи си (енгл. tags - та го ви), сле де сти ли зо-
ва ни нат пи си са ис цр та ним иви ца ма сло ва (енгл. throw-ups), 
а фи нал ни ста ди јум чи не гра фи ти умет нич ка де ла (енгл. pi e-
ces).10 А. Ју го вић гра фи те пре ма на чи ну ис ка зи ва ња де ли на 
за пи се, цр те же, му ра ле, зна ко ве, сим бо ле или њи хо ву ком-
би на ци ју, а по са др жа ју на иде о ло шке, по ли тич ке, вер ске, 
спорт ске, му зич ке, умет нич ке, ху мо ри стич не и лич не, при 
че му се са мо не ке од по ме ну тих вр ста мо гу сма тра ти ван да-
ли зу ју ћим гра фи ти ма.11 Јед но ис тра жи ва ње у Ју жно а фрич-
кој Ре пу бли ци по ка зу је да за сту пље ност раз ли чи тих вр ста 
гра фи та ни је јед на ка, па су „та го ви” нај че шћи, а графи ти-
му ра ли нај ре ђи.12

6 Ђор ђе вић, Р. Д. (2006) Гра фи ти као вид ко му ни ка ци је мла дих у гра ду, 
Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни бр. 36, При шти-
на: Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци, стр. 199-212; McGaw, 
J. and Van ce, A. (2008) Who has the stre et-smarts? The ro le of emo tion in 
co-cre a ting the city, Emo tion, Spa ce and So ci ety Vol. 1, Ca na da: El se vi er, p. 
65–69; Sta i ger, A. (2005) School walls as bat tle gro unds: Tec hno lo gi es of 
po wer, spa ce and iden tity, Pa e da go gi ca Hi sto ri ca Vol. 41 Nos. 4-5, Uni ted 
King dom: Taylor & Fran cis On li ne, p. 555–569.

7 Ми хај лов, Ј. (2011) Гра фи ти – умет ност ули це, Но ва ми сао бр. 13, Но ви 
Сад: ИУ „Ми сао”, стр. 34-37.

8 Hal sey, M. and Pe de rick, B. (2010) The ga me of fa me: Mu ral, graf fi ti, era-
su re, City Vol. 14, Nos. 1-2, Ca na da: Taylor & Fran cis Gro up, p. 82-98; 
McGaw, J. & Van ce, A., op. cit., p. 68; Val le, I. and Wa iss, E. (2010) Par ti ci-
pa tion in the fi gu red world of graf fi ti, Te ac hing and Te ac her Edu ca tion Vol. 
26, USA: El se vi er, p. 128–135.

9 Hal sey, M. and Young, A., op. cit., p. 168-169; Young, A., op. cit., p. 108.
10 Spoc ter, M. A., op. cit., p. 265-266; Val le, I. and Wa iss, E., op. cit.,  

p. 129-130.
11 Ју го вић, А. (2007) Гра фи ти – из ме ђу ван да ли зма и умет но сти, Со ци јал на 

ми сао бр. 14, св. 3, Бе о град: Из да вач ко пред у зе ће „Со ци јал на ми сао”, 
стр. 107-117.

12 Spoc ter, M. A., op. cit., p. 297.
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Надовезујући се на постојеће класификације, у 
овом раду, са чи ње на је по де ла гра фи та по типу 
на сле де ћих се дам ка те го ри ја: 1) гра фи ти-сли ке;  
2) сти ли зо ва ни те шко чи тљи ви пот пи си и нат пи си; 3) сти ли-
зо ва ни ла ко чи тљи ви пот пи си и нат пи си; 4) не сти ли зо ва ни 
пот пи си и нат пи си; 5) по ли тич ке по ру ке; 6) љу бав не по ру-
ке и 7) ду хо ви те по ру ке, афо ри зми. Фо то гра фи је ти пич них 
пред став ни ка ка те го ри ја при ка за не су у При ло гу 1. Пр ве две 
ка те го ри је мо гу се об је ди ни ти у над ре ђе ну ка те го ри ју сти-
ли зо ва них гра фи та, код ко јих је до ми нан тан ли ков ни мо ме-
нат, тре ћа ка те го ри ја пред ста вља пре ла зни тип гра фи та, ко ји 
под јед на ко по ла жу на фор му и на са др жај, док по след ње че-
ти ри ка те го ри је фо р ми ра ју над ре ђе ну ка те го ри ју не сти ли-
зо ва них гра фи та, пре вас ход но ори јен ти са них на ве р бал ни 
са др жај.

Ова по де ла на сла ња се на по сто је ће по де ле гра фи та по ти пу, 
али их до пу њу је, пра ве ћи фи ни ју ди фе рен ци ја ци ју по ни-
воу сти ли зо ва но сти и до да ју ћи ди мен зи ју са др жа ја уну тар 
ка те го ри је не сти ли зо ва них гра фи та. Кла си фи ка ци ја не пре-
тен ду је да бу де ис црп на и об у хва ти све ти по ве гра фи та и 
мо гу ће ју је до дат но про ши ри ва ти по по тре би.

Ло ка ци је на ко ји ма гра фи ти нај че шће на ста ју

Гра фи ти има ју ја сне од ли ке те ри то ри јал но сти – у кру го ви-
ма мла дих љу ди ко ји сли ка ју гра фи те по сто је пре сти жне 
ло ка ци је, ко је се од ре ђу ју пре све га те шком до ступ но шћу 
ло ка ци је и ње ном ве ли ком ви дљи во шћу, а це ње но је и пра-
вље ње што ве ћег бро ја сво јих тра го ва ши ром гра да чи ме се 
фак тич ки про ши ру је соп стве на те ри то ри ја и при сва ја ве ћи 
део ур ба не сре ди не.13 Нај че шће по ми ња не ло ка ци је на ко-
ји ма се гра фи ти мо гу на ћи су зи до ви у бли зи ни ау то пу та, 
над во жња ци, мо сто ви, на пу ште на скла ди шта, стам бе не и 
по слов не згра де, око ли на же ле знич ких пру га, па чак и са ми 
ва го ни, при че му се као за јед нич ки фак тор из два ја упра во 
ве ли ки број љу ди ко ји овим ло ка ци ја ма про ла зи и, са мим 
тим, има при ли ку да ви ди гра фит.14 Ве ро ват но ћа по ја ве гра-
фи та уто ли ко је ве ћа уко ли ко је вред ност не крет ни не на 
ко јој се они на ла зе ма ња и уко ли ко је при су тан ве ћи број 

13 Hal sey, M. and Young, A., op. cit., p. 171-172; Mac Gil li vray, L. and Cur wen, 
M. S., op. cit., p. 382; Ne ef, S. (2007) Kil ling Kool: The graf fi ti mu se um, Art 
Hi story Vol. 30, No. 3, Uni ted King dom: Blac kwell Pu blis hing, p. 418-431.

14 Kra mer, R. (2010) Mo ral pa nics and ur ban growth mac hi nes: Of fi cial re ac ti-
ons to graf fi ti in New York City, Qu a li ta ti ve So ci o logy Vol. 33., USA: Sprin-
ger, p. 297-311; Ot hen-Pri ce, L., op. cit., p. 10-11; Spoc ter, M. A., op. cit.,  
p. 298.
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зна ко ва ко ји ука зу ју на сла бу без бед ност на се ља.15 Гра фи ти 
че сто на стају на ло ка ци ја ма ко је су естет ски не при влач не 
или де лу ју запу ште но што се мо же ту ма чи ти као по ку шај 
ре де фи ни са ња јав них про сто ра и скре та ња па жње на њих.16 

У овом раду, на чи ње на је сле де ћа по де ла обје ка та на ко ји-
ма се по ја вљу ју гра фи ти по ти пу: стам бе ни објек ти ко ји се 
да ље де ле на 1) при ват не ку ће и 2) стам бе не згра де; јав не 
уста но ве ко је под ра зу ме ва ју: 3) по слов не објек те (ка фи ће, 
тр жне цен тре, се ди шта фир ми и сл.), 4) обра зов не уста но-
ве (вр ти ће, основ не шко ле, сред ње шко ле, ви ше шко ле, фа-
кул те те), 5) уста но ве кул ту ре (би бли о те ке, по зо ри шта, би о-
ско пе, до мо ве кул ту ре и сл.) и 6) дру ге јав не уста но ве (ко је 
не спа да ју у прет ход но на ве де не); и јав ни про сто ри у ко је 
спа да ју: 7) спо ме ни ци кул ту ре (ста туе, за ко ном за шти ће не 
згра де и сл.), 8) зи до ви/ограде ко ји окру жу ју објек те, али не 
при па да ју ни јед ном зда њу кон крет но, 9) под зем ни про ла зи, 
мо сто ви, над во жња ци и 10) сред ства јав ног пре во за.

Од нос пре ма гра фи ти ма

По сма тра ње гра фи та као је дин стве ног фе но ме на је по јед-
но ста вље но, бу ду ћи да је у пи та њу ве о ма хе те ро ге на по ја ва, 
чи ји не ки об ли ци мо гу би ти ве о ма бли ски умет но сти, док се 
за дру ге не мо же ре ћи да пред ста вља ју ишта ви ше од мла-
да лач ке де струк тив но сти или осло ба ђа ња фру стра ци ја, са 
број ним ни јан са ма из ме ђу екс тре ма.17 Не из не на ђу је, сто-
га, да су у јед ном ен гле ском ис тра жи ва њу „умет нич ки” гра-
фи ти оце ње ни као до пу сти ви, док су дру ги ти по ви гра фи та 
(на жвр ља ни и увре дљи ви гра фи ти) би ли не при хва тљи ви-
ји.18 Слич ни ре зул та ти до би је ни су и на Но вом Зе лан ду, уз 
на лаз да ве ћи на ис пи та ни ка гра фи те у це ли ни ипак до жи-
вља ва пре те жно по зи тив но.19 Ве ћа ве ро ват но ћа да ће гра фи-
ти би ти при ја вље ни над ле жни ма по сто ји уко ли ко се на ла зе 
на при ват ном вла сни штву и це ње ној дру штве ној ло ка ци ји 

15 Fo ster, S., Gi les-Cor ti, B., and Knu i man, M. (2011) Cre a ting sa fe wal ka ble 
stre et sca pes: Do es ho u se de sign and up ke ep di sco u ra ge in ci vi li ti es in su bur-
ban ne ig hbo ur ho ods?, Jo ur nal of En vi ron men tal Psycho logy Vol. 31, USA: 
El se vi er, p. 79-88. 

16 Hal sey, M. and Pe de rick, B., op. cit., p. 96-97; Ne ef, S., op. cit., p. 419-420.
17 Ју го вић, А., нав. де ло, стр. 113-115; Young, A., op. cit., p. 108.
18 Camp bell, F. (2008) Good graf fi ti, bad graf fi ti? A new ap pro ach to an old 

pro blem, Wi gan, En gland: En vi ron men tal Cam pa igns Li mi ted (EN CAMS), 
p. 1-26.

19 Cox, J., Hut ton, J., and Ro we, M. (2009) Tag ging and graf fi ti: At ti tu des and 
ex pe ri en ces of New Ze a lan ders, In sti tu te of Cri mi no logy, Vic to ria Uni ver sity 
Wel ling ton, Re port pre pa red for Mi ni stry of Ju sti ce, De cem ber 2009, p. 1-62.
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или су „ни ског ква ли те та” (естет ске вред но сти, прим. ау то-
ра) или увре дљи ве при ро де.20 

Гра фи ти у Бе о гра ду и ци ље ви ис тра жи ва ња

Иа ко си сте мат ска ис тра жи ва ња бе о град ских гра фи та још 
увек не по сто је, они при вла че па жњу број них струч ња ка, 
умет ни ка, но ви на ра, као и ши ре јав но сти. О ин те ре со ва њу 
за гра фи те до ста го во ри чи ње ни ца да Go o gle пре тра га за 
кључ не ре чи „бе о град ски гра фи ти” да је око 348.000 ре зул-
та та, а за „Bel gra de graf fi ti” око 777.000. Ово ин те ре со ва ње 
се же ши ре од гра ни ца Ср би је као др жа ве, па је и бри тан ски 
не дељ ник „The Eco no mist” об ја вио чла нак о бе о град ским 
гра фи ти ма.21 Од 2010. го ди не у Бе о гра ду се јед ном го ди шње 
ор га ни зу је ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја гра фи ти и хип-хоп 
кул ту ре „MOS – Me e ting of Styles”, по др жа на од стра не Ми-
ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, а у окви ру Мик сер 
фе сти ва ла 2012. го ди не по кре ну та је ак ци ја „Red Bull Do-
or De co” осли ка ва ња вра та у Са ва ма ли гра фи ти ма. С дру ге 
стра не, укла ња ње гра фи та са фа са да згра да пред ста вља део 
ре дов них ак тив но сти јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Град ска 
чи сто ћа” ко је апе лу је на гра ђа не „да се су здр же од пи са ња 
гра фи та по јав ним по вр ши на ма, ка ко би Бе о град био леп ши 
и чи сти ји”, при че му се апел „по себ но од но си на увре дљи ве 
по ру ке и цр те же”.22 

Ис тра жи ва ње ко је би се ба ви ло од но сом ста нов ни ка Бе о гра-
да пре ма гра фи ти ма раз ли чи тог ти па и на ста лим на раз ли-
чи тим ло ка ци ја ма пру жи ло би ко ри сне ин фор ма ци је о свр-
сис ход но сти ова квих ма ни фе ста ци ја и ак ци ја и евен ту ал но 
до при не ло из ме ни по сто је ће прак се, уко ли ко се по ка же да 
за тим по сто ји по тре ба. Од зна ча ја је ис пи та ти и ре ал ну и 
пер ци пи ра ну за сту пље ност од ре ђе них ти по ва гра фи та, јер 
она до дат но оме ђу је прав це де ло ва ња, нпр. уко ли ко се по ка-
же да је (пер ци пи ра на) за сту пље ност не по жељ них гра фи та 
ви со ка или гра фи та ко је гра ђа ни во ле да ви де ни ска. Сход но 
то ме, пр ви циљ овог ис тра жи ва ња је сте ис пи ти ва ње про це-
не Бе о гра ђа на о за сту пље но сти раз ли чи тих ти по ва гра фи та 
на раз ли чи тим ло ка ци ја ма у бе о град ској ур ба ној сре ди ни. 
Дру ги циљ ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње од но са Бе о гра ђа на 
пре ма гра фи ти ма, при че му оче ку је мо да ће по сто ја ти раз-
ли ке у од но су пре ма раз ли чи тим ти по ви ма гра фи та, као и 

20 Camp bell, F., op. cit., p. 16-17.
21 Uze lac, A. (14. Ja nu ary 2011) Ser bian stre et art: Bel gra de’s Banksys, The 

Eco no mist, http://www.eco no mist.com /blogs/ea ster nap pro ac hes/2011/01/
ser bian_stre et_art/ 

22 Укла ња ње гра фи та, 17. av gust 2009., 01. de cem bar 2012.,  
http://www.be o grad.rs /cm s /vi ew.ph p?id =1354905
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у про це на ма при клад но сти раз ли чи тих ло ка ци ја за цр та ње/
пи са ње гра фи та. 

Ме тод

Узо рак и про це ду ра

Ис пи ти ва ње је оба вље но на при год ном узор ку од 100 Бе о-
гра ђа на, од че га 34 му шког и 66 жен ског по ла. Уз раст ис пи-
та ни ка кре тао се до 16 до 57 го ди на, а про се чан уз раст био 
је 27 го ди на (SD = 9). 

При ку пља ње по да та ка је у це ли ни оба вље но пу тем Ин тер-
не та по мо ћу веб апли ка ци је на мен ски ис про гра ми ра не за ту 
свр ху. По тен ци јал ни ис пи та ни ци би ли су кон так ти ра ни од 
стра не ау то ра ди рект ним обра ћа њем по је дин ци ма на њи-
хо ву адре су елек трон ске по ште, од но сно сла њем по ру ка на 
ве ћи број фо ру ма или меј линг ли ста за ко је се сма тра ло да 
их по се ћу ју осо бе ко је би мо гле да ис ка жу ин те ре со ва ње 
за да ту те му и та ко при ста ну да уче ству ју у ис тра жи ва њу 
(по сле ди це и огра ни че ња ова кве ме то де узор ко ва ња би ће 
пр о ко мен та ри са ни у Ди ску си ји). Ан ке та је би ла до ступ на 
то ком че тр на ест да на, а от при ли ке сва ка че твр та осо ба ко ја 
је до шла до ан ке те од лу чи ла је да је и по пу ни, за шта је би ло 
по треб но из ме ђу 15 и 20 ми ну та.

Ка ко би се оси гу ра ло да ис пи та ни ци за и ста бу ду ста нов ни-
ци Бе о гра да, у по сла тим по ру ка ма је би ло на гла ше но да за 
ис тра жи ва ње тре ба да се ја ве са мо осо бе ко је ста ну ју у Бе о-
гра ду по след њих де сет го ди на свог жи во та. У са мој ан ке ти 
по сто ја ло је пи та ње о оп шти ни и ужем кра ју гра да у ко ји ма 
ис пи та ни ци жи ве, као и о бро ју го ди на про ве де них у Бе о-
гра ду, на осно ву че га би би ло мо гу ће ис кљу чи ти ис пи та ни-
ке ко ји не ис пу ња ва ју на ве де ни услов, а ко јих, ме ђу тим, у 
узор ку ни је би ло.

Ин стру мент и ва ри ја бле

Као ин стру мент ко ри шће на је екс тен зив на ан ке та чи ји су 
ре ле вант ни де ло ви при ка за ни у При ло гу 2. Упут ство је 
усме ра ва ло ис пи та ни ке да при ли ком од го ва ра ња има ју на 
уму ис кљу чи во бе о град ске гра фи те, а пре до че не су им и фо-
то гра фи је ти пич них пред став ни ка раз ли чи тих ка те го ри ја 
гра фи та (При лог 1). Основ не ва ри ја бле у ис тра жи ва њу су:

Про це на за сту пље но сти гра фи та с об зи ром на тип гра фи-
та и ло ка ци ју. За сва ки тип гра фи та и за сва ку ло ка ци ју 
гра фи та по је ди нач но ис пи та ни ци су да ва ли сво ју про це ну 
за сту пље но сти гра фи та (на пи та њу за тво ре ног ти па са по 
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пет уна пред де фи ни са них ин тер вал них ка те го ри ја, ви де ти 
Прилог 2). 

Од нос пре ма раз ли чи тим ти по ви ма гра фи та ис ка зан пре ко 
ди мен зи ја ван да ли зам – умет ност, на ру жу ју ће – улеп ша ва-
ју ће и не во лим – во лим. Ис пи та ни ци су да ва ли од го во ре на 
ска ла ма про це не са оп се гом од -3 до +3, при че му су вред-
но сти -3 и +3 од го ва ра ле по ло ви ма ди мен зи ја. Ис пи та ни ци 
су вр ши ли и ран ги ра ње те жи не ка зне с об зи ром на тип гра-
фи та, при че му је ранг 1 од го ва рао нај те жој ка зни, а ранг 
7 нај бла жој, а од лу чи ва ли су се и за кон крет не ка зне ко је 
би од го ва ра ле раз ли чи тим ти по ви ма гра фи та на раз ли чи тим 
ло ка ци ја ма у гра ду (При лог 2).

Про це на при ме ре но сти цр та ња гра фи та на раз ли чи тим ло-
ка ци ја ма ис ка за на на сед мо сте пе ној ска ли про це не са оп-
се гом од -3 до +3 пре ма сте пе ну при ме ре но сти по ну ђе них 
ло ка ци ја за пи са ње/цр та ње гра фи та. До дат но, ис пи та ни ци 
су на во ди ли по јед ну ло ка ци ју на ко јој сма тра ју да је нај при-
клад ни је, од но сно нај не при клад ни је пи са ти гра фи те.

Ре зул та ти

Про це на за сту пље но сти гра фи та у Бе о гра ду

Сви ис пи та ни ци су сре ли су се са ба рем јед ним ти пом гра-
фи та, а њих 73% има ло је при ли ке да се су срет не са свих 
се дам ис пи ти ва них ти по ва гра фи та. До дат не вр сте гра фи-
та са ко ји ма су ис пи та ни ци на во ди ли да су има ли при ли ке 
да се су срет ну укљу чу ју: стен сил гра фи те, од но сно гра фи-
те на пра вље не по мо ћу ша бло на, та го ве, ре клам не гра фи те, 
увре дљи ве вер бал не по ру ке или псов ке и сим бо ле на ви јач-
ких гру па.

Слика 1. Медијане процена заступљености различитих типова 
графита у Београду
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Сли ка 1 при ка зу је ме ди ја не про це на за сту пље но сти раз-
ли чи тих ти по ва гра фи та у Бе о гра ду. При ка за не раз ли ке у 
за сту пље но сти су зна чај не (Фрид ма нов тест за по но вље на 
ме ре ња из но си χ2 (6, 93) = 195.09, p < .001) и оста ју зна чај не 
ка да се гра фи ти гру пи шу пре ма основ ном ти пу ко ме при-
па да ју (сти ли зо ва ни, пре ла зни и не сти ли зо ва ни; χ2 (2, 97) = 
56.43, p < .001), као и ка да се по сма тра са мо пот ка те го ри ја 
не сти ли зо ва них гра фи та (χ2 (3, 96) = 99.35, p < .001).

Ме ди ја не про це на за сту пље но сти гра фи та на раз ли чи тим 
ло ка ци ја ма у гра ду мо гу се ви де ти на сли ци 2. Раз ли ке у 
про це ни рас про стра ње но сти гра фи та на на ве де ним ти по ви-
ма ло ка ци ја у гра ду су зна чај не (Фрид ма нов тест да је  χ2 (9, 
89) = 365.69, p  < .001) и оста ју зна чај не и ка да се по сма тра ју 
са мо основ не ка те го ри је ло ка ци ја на ко ји ма се гра фи ти мо гу 
ви де ти (стам бе ни објек ти, јав не уста но ве и јав ни про сто ри; 
χ2 (2, 97) = 48.44, p < .001). До дат не ло ка ци је на ко ји ма ис пи-
та ни ци на во де да су ви де ли гра фи те укљу чу ју: ста ја ли шта 
јав ног пре во за, кон теј не ре и кан те за сме ће, бе тон ске по вр-
ши не и спорт ске те ре не, ин ду стриј ске објек те, ен те ри је ре 
по је ди них зда ња, бан де ре, др ве ће, клу пе, са о бра ћај не зна ке, 
та бле са оба ве ште њи ма, ре клам не бил бор де...

Од нос Бе о гра ђа на пре ма раз ли чи тим  
ти по ви ма гра фи та

Од нос пре ма гра фи ти ма зна чај но се раз ли ку је у за ви сно сти 
од ти па гра фи та, ка ко на ди мен зи ји ван да ли зам – умет ност, 
та ко и на ди мен зи ја ма на ру жу ју ће – улеп ша ва ју ће и во ли 
– не во ли (F (6, 576) = 135.59, p < .001 и F (6, 576) = 66.37, 
p < .001 и F (6, 576) = 83.61, p < .001, ре дом), при че му све 

Слика 2. Медијане процена заступљености графита на 
различитим локацијама у Београду
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три ди мен зи је по ка зу ју сли чан обра зац про сеч них оце на за 
раз ли чи те ти по ве гра фи та (Сли ка 3). Је ди но код сти ли зо ва-
них те шко чи тљи вих нат пи са по сто ји раз ли ка у пред зна ку 
оце на на три ма ди мен зи ја ма (ис пи та ни ци оце њу ју овај тип 
гра фи та као умет ност и улеп ша ва ју ћи, али ипак не во ле да 
га ви де). Сти ли зо ва ни гра фи ти до би ја ју по зи тив не оце не 
ис пи та ни ка, и то уто ли ко ви ше уко ли ко је сте пен сти ли за-
ци је ве ћи, док су не сти ли зо ва ни гра фи ти не га тив но пер ци-
пи ра ни, са из у зет ком гра фи та-афо ри за ма ко ји ма се при зна је 
из ве сна естет ска вред ност, али очи то не ли ков на већ ли те-
рар на. Пре ла зни тип гра фи та на ла зи се у бли зи ни не у трал-
ног ста ва, али је ипак у це ли ни не га тив но оце њен.

Бон фе ро ни posthoc  ана ли зом је утвр ђе но да се не сти ли-
зо ва ни пот пи си и нат пи си и по ли тич ке по ру ке мо гу, пре ма 
до би је ним оце на ма на свим ди мен зи ја ма, спо ји ти у је дин-
стве ну ка те го ри ју нај ло ши је оце ње них гра фи та. Сти ли зо-
ва ни те шко чи тљи ви нат пи си, сти ли зо ва ни ла ко чи тљи ви 
нат пи си и љу бав не по ру ке пред ста вља ју сле де ћу гру пу нај-
ма ње оми ље них гра фи та, при че му ис пи та ни ци сма тра ју да 
сти ли зо ва ни те шко чи тљи ви нат пи си не што ма ње на ру жу ју 
град од дру га два ти па гра фи та. Афо ри зми се на ди мен зи-
ја ма ван да ли зам – умет ност и на ру жу ју ће – улеп ша ва ју ће 
на ла зе у до ме ну бла го по зи тив но оце ње них гра фи та, из ме-
ђу те шко чи тљи вих нат пи са и сти ли зо ва них ла ко чи тљи вих 
нат пи са, од ко јих се не раз ли ку ју зна чај но по до би је ним 
оце на ма. Све дру ге раз ли ке у оце на ма ко је ис пи та ни ци да ју 
раз ли чи тим ти по ви ма гра фи та би ле су зна чај не. 

У по гле ду стро го сти ка зне ко ју сма тра ју да њи хо во цр та ње/
пи са ње зах те ва, нај ве ће сла га ње ме ђу ис пи та ни ци ма по сто-
ји код гра фи та-сли ка за ко је се го то во сви ис пи та ни ци сла-
жу да за слу жу ју нај бла жу, као и за по ли тич ке по ру ке ко је 
за слу жу ју нај стро жу ка зну, док нај ма ње сла га ње по сто ји за 
ка те го ри ју љу бав них по ру ка, што мо жда про ис ти че, с јед не 

Слика 3. Однос испитаника према различитим  
типовима графита
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стра не, из ни ске естет ске вред но сти овог ти па гра фи та и, 
с дру ге стра не, из бла го на кло но сти ис пи та ни ка пре ма по-
чи ни о цу има ју ћи у ви ду мо ти ве на ста ја ња гра фи та ко ји се 
ов де мо гу оце ни ти као по зи тив ни. Та бе ла 1 при ка зу је ме-
ди ја не ран го ва сте пе на санк ци о ни са ња по чи ни ла ца за све 
ти по ве гра фи та.

Про це на Бе о гра ђа на о при ме ре но сти цр та ња 
гра фи та на раз ли чи тим ло ка ци ја ма

До би је не су зна чај не раз ли ке у про це на ма ис пи та ни ка о 
при клад но сти раз ли чи тих ти по ва ло ка ци ја за цр та ње гра-
фи та (F (9, 855) = 139.51, p < .001) (Сли ка 4). Бон фе ро ни 
post-hoc по ре ђе ња от кри ва ју да за Бе о гра ђа не по сто је са мо 
два ти па ло ка ци ја на ко ји ма је ио ле при хва тљи во цр та ти и 
пи са ти гра фи те и то су зи до ви/ограде ко ји окру жу ју објек те 
и под зем ни про ла зи, мо сто ви и над во жња ци. Оба ти па ло-
ка ци ја спа да ју у ши ру ка те го ри ју јав них про сто ра и ме ђу-
соб но се не раз ли ку ју зна чај но по про це ње ној при клад но сти 
за пи са ње гра фи та, раз ли ку ју ћи се при том од свих дру гих 
ло ка ци ја ко је су оце ње не као не при клад не за ову вр сту ак-
тив но сти. Ис пи та ни ци, у од го во ру на до дат но пи та ње, као 
нај при ме ре ни је ме сто за пи са ње гра фи та у 58% слу ча је ва 
на во де зи до ве ко ји окру жу ју зда ња, а у 37% слу ча је ва под-
зем не про ла зе, мо сто ве и над во жња ке. Нај не при клад ни јим 
ло ка ци ја ма за цр та ње гра фи та сма тра ју се спо ме ни ци кул-
ту ре (ко је ис пи та ни ци у 54% слу ча је ва на во де као нај не при-
ме ре ни је ме сто за на ста нак гра фи та), при ват не ку ће и уста-
но ве кул ту ре, и оне су оце ње не као зна чај но не при клад ни је 
од по слов них обје ка та, дру гих јав них уста но ва и стам бе них 
згра да, ко је се мо гу гру пи са ти као сле де ћа ка те го ри ја обје-
ка та на ко ји ма су гра фи ти нај ма ње по жељ ни. Стам бе не згра-
де мо гу се, ме ђу тим, при по ји ти и обра зов ним уста но ва ма 

Табела 1. Медијане и квартилне девијације рангова степена 
санкционисања починилаца за писање различитих типова 

графита
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и сред стви ма јав ног пре во за у гру пи обје ка та за ко је је не-
га тив на оце на о при клад но сти за пи са ње гра фи та нај ма ња. 

Укр шта њем основ них поткатегорија ти па и ло ка ци ја гра-
фи та до би је но је де вет ка те го ри ја, за сва ку од ко јих су се 
ис пи та ни ци од лу чи ва ли за јед ну од мо гу ћих ка зни, ко ју су 
сма тра ли нај при ме ре ни јом пре кр ша ју ко ји је учи њен цр та-
њем гра фи та. Ре зул та ти су при ка за ни на Сли ци 5. Нај ве ћи 
про це нат ис пи та ни ка (њих 61%) од лу чу је се за ма њу или 
ве ћу нов ча ну ка зну, око че твр ти на ис пи та ни ка (23%) сма тра 
да је опо ме на од но сно изос тaнак ка зне нај а де кват ни ја ме-
ра пе на ли за ци је за пре кр шај цр та ња гра фи та, а за твор ска и 
услов на за твор ска ка зна нај ре ђе су би ра не (16%), при че му 
је нај те жа ка зна (за твор ска) нај ма ње за сту пље на (у са мо 4% 
слу ча је ва).

Слика 4. Процене примерености различитих локација у  
граду за писање графита

Слика 5. Проценат одабраних најпримеренијих казни 
за цртање / писање различитих типова графита на 

различитим локацијама
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Пре глед гра фи ка ука зу је на по сто ја ње уме ре не тен ден ци је 
ка то ме да се сти ли зо ва ни гра фи ти нај ма ње ка жња ва ју, а да 
се ис пи си ва ње гра фи та по јав ним уста но ва ма сма тра те жим 
пре кр ша јем у од но су на стам бе не објек те и још ви ше јав не 
про сто ре.23 Та ко са јед не стра не чак по ло ви на ан ке ти ра них 
гра ђа на (51%) из ја вљу је да на цр та ње сти ли зо ва ног гра фи та 
на не ком од јав них про сто ра не тре ба ре а го ва ти ка жња ва-
њем, док би све га 4% то из ја ви ло за не сти ли зо ва ни гра фит 
на јав ној уста но ви.

Ди ску си ја

На овом ме сту по треб но је пр о ко мен та ри са ти спе ци фич но-
сти узор ка и по тен ци јал не им пли ка ци је по ре зул та те ис тра-
жи ва ња. Узо рак је ве ћин ски млад, жен ског по ла, и у из ве сној 
ме ри га чи не осо бе ко је су и пре са мог ис пи ти ва ња ис ка за ле 
ин те ре со ва ње за гра фи те (а по тен ци јал но су и са ме цр тале/
пи са ле гра фи те). Сто га, са ре зер вом мо ра мо при хва ти ти до-
би је не ре зул та те о од но су ис пи та ни ка пре ма гра фи ти ма, јер 
је ве о ма мо гу ће да би ре пре зен та тив ни (ста ри ји, са ве ћим 
про цен том му шка ра ца и ма ње ин вол ви ран) узо рак имао 
зна чај но не га тив ни ји од нос пре ма гра фи ти ма уоп ште, као и 
пре ма од ре ђе ним ти по ви ма гра фи та и био ма ње пер ми си ван 
у по гле ду ло ка ци ја на ко ји ма се они мо гу на ла зи ти. У по-
гле ду пер ци пи ра не за сту пље но сти гра фи та, заинтeресоване 
мла де осо бе ве ро ват но пред ста вља ју бо ље опа жа че гра фи та 
од про сеч ног Бе о гра ђа ни на, али ка ко је по сма тра ње гра фи та 
на осно ву ко јег су они од го ва ра ли на пи та ња у ан ке ти би ло 
не при пре мље но и не си сте мат ско, оно се не мо же узе ти као 
ме ра ствар не за сту пље но сти раз ли чи тих ти по ва гра фи та на 
раз ли чи тим ло ка ци ја ма у Бе о гра ду.

Је дан од основ них на ла за ис тра жи ва ња је пер цеп ци ја Бе о-
гра ђа на о не јед на кој за сту пље но сти раз ли чи тих ти по ва гра-
фи та, при че му је као нај за сту пље ни ја опа же на ка те го ри ја 
не сти ли зо ва них пот пи са и нат пи са, а као нај ре ђа ка те го ри-
ја сти ли зо ва них гра фи та. Уко ли ко прет по ста ви мо да опа-
же на за сту пље ност по је ди них вр ста гра фи та ба рем гру бо 
од го ва ра њи хо вој ре ал ној за сту пље но сти, по ме ну ти на лаз 
се мо же об ја сни ти не јед на ком ко ли чи ном тру да, ма те ри-
ја ла и вре ме на ко је је по треб но уло жи ти у из ра ду гра фи та 
раз ли чи тих вр ста. Ово на дво струк на чин ути че на њи хо ву 
про дук ци ју – пре све га, осо ба ко ја цр та не сти ли зо ва не гра-
фи те у мо гућ но сти је да за исто вре ме оста ви свој траг на 
да ле ко ве ћем бро ју ло ка ци ја од осо бе ко ја цр та сти ли зо ва ни 

23 При ро да по да та ка, на жа лост, не до пу шта ста ти стич ко те сти ра ње зна чај-
но сти по ме ну тих тен ден ци ја.
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графит, а може се прет по ста ви ти и да је број осо ба ко је цр-
та ју не сти ли зо ва не гра фи те ве ћи од бро ја оних ко ји цр та ју 
сти ли зо ва не (из ма те ри јал них раз ло га, као и услед не до-
стат ка мо ти ва ци је и/или та лен та за ства ра ње сти ли зо ва них 
гра фи та). Уко ли ко се, пак, опа же на за сту пље ност раз ли чи-
тих вр ста гра фи та си сте мат ски раз ли ку је од њи хо ве ствар не 
за сту пље но сти, пер цеп ци је за сту пље но сти сти ли зо ва них и 
не сти ли зо ва них гра фи та мо гле би за ви си ти од од но са ис пи-
та ни ка пре ма њи ма, о че му ће би ти ви ше ре чи ка сни је.

На и ме, од нос Бе о гра ђа на пре ма гра фи ти ма зна чај но се раз-
ли ку је у за ви сно сти од ти па гра фи та, пре вас ход но ди мен зи-
је сти ли зо ва ност – не сти ли зо ва ност гра фи та. Сти ли зо ва ни 
гра фи ти иза зи ва ју по зи тив не ре ак ци је и по жељ ни су у град-
ској сре ди ни, и то уто ли ко ви ше уко ли ко су ви ше сти ли зо ва-
ни. Не сти ли зо ва ни гра фи ти, с дру ге стра не, за ис пи та ни ке 
пред ста вља ју чи но ве ван да ли зма и ве о ма се не га тив но до-
жи вља ва ју. Пре ла зни тип гра фи та на ла зи се из ме ђу ове две 
ка те го ри је, у „си вој зо ни” бла го не га тив ног од но са.

Ди мен зи ја са др жа ја та ко ђе игра зна чај ну уло гу у од но су 
пре ма раз ли чи тим ти по ви ма не сти ли зо ва них гра фи та. По-
ли тич ке по ру ке и не сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си иза зи-
ва ју нај не га тив ни је ре ак ци је код ис пи та ни ка, док је пре ма 
љу бав ним по ру ка ма, с дру ге стра не, не га тив ни од нос не што 
бла жи, што се мо же об ја сни ти мо ти ви ма ко ји се при пи су ју 
ау то ру гра фи та (за љу бље ност). Је ди на вр ста не сти ли зо ва-
них гра фи та ко ја је по зи тив но оце ње на је су ду хо ви те по ру ке 
– афо ри зми. Овај тип гра фи та, иа ко не ма ли ков но-умет нич-
ку, мо же има ти ли те рар ну вред ност, а ху мор ко ји се њи ме 
пре но си ве ро ват но че сто уве се ља ва љу де, те се услед то га 
он на шао на дру гом ме сту по оми ље но сти од свих по ну ђе-
них ка те го ри ја (иза гра фи та-сли ка).

Мо же мо при ме ти ти да по сто ји од нос обр ну те сра зме ре из-
ме ђу пер ци пи ра не за сту пље но сти од ре ђе ног ти па гра фи та и 
од но са пре ма ње му. Об ја шње ње ова квог од но са по но во мо-
же мо тра жи ти у вре ме ну и тру ду ко је је по треб но уло жи ти 
у ства ра ње раз ли чи тих ти по ва гра фи та – што је ма ње ула га-
ња по треб но за из ра ду гра фи та ве ћа је ве ро ват но ћа на стан ка 
гра фи та да тог ти па, али је ујед но и ма ња ве ро ват но ћа да ће 
гра фит има ти би ло ка кву естет ску вред ност, и обр ну то. 

У по гле ду ло ка ци ја гра фи та, ис пи та ни ци на во де да су нај-
че шће ис пи си ва ни објек ти зи до ви ко ји окру жу ју објек те и 
под зем ни про ла зи, мо сто ви и над во жња ци, стам бе не згра-
де и обра зов не уста но ве. По но во, уко ли ко про це не ис пи-
та ни ка по сма тра мо као гру би од раз ствар не за сту пље но-
сти гра фи та, у слу ча ју ка те го ри је јав них про сто ра мо же се 
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претпостави ти да ау то ри гра фи та из бе га ва ју цр та ње и пи са-
ње по дру гим, ма ње јав ним или бо ље чу ва ним објек ти ма јер 
не же ле да до ла зе у си ту а ци ју да се ди рект но су ко бља ва ју 
са вла сни ком објек та. Могуће је и да их на ве де не јав не по-
вр ши не по себ но при вла че због не ких сво јих ди стинк тив них 
карак тeристика – јав ност, мо гућ ност при сва ја ња „сло бод-
ног” де ла те ри то ри је или же ља за улеп ша ва њем соп стве-
ног окру же ња. Уче ста ла по ја ва гра фи та на зи до ви ма шко ла 
и стам бе них обје ка та мо же се об ја сни ти чи ње ни цом да су 
осо бе за ко је се прет по ста вља да пи шу ове гра фи те упра-
во мла ди ко ји ве ли ки део свог вре ме на про во де у шко ли и 
свом не по сред ном ком ши лу ку, те да су на овим ло ка ци ја ма 
њи хо ви гра фи ти нај ви дљи ви ји же ље ној пу бли ци – дру гим 
мла дим осо ба ма.24

Ло ка ци је на ко ји ма ис пи та ни ци нај че шће су сре ћу гра фи те 
ујед но се оце њу ју као нај при клад ни је за њи хов на ста нак 
(зи до ви/ограде ко ји окру жу ју објек те, под зем ни про ла зи, 
мо сто ви и над во жња ци). Ови про сто ри су че сто за пу ште ни, 
не у ре ђе ни, сла бо осве тље ни, без над гле да ња и ге не рал но 
ни ске естет ске вред но сти. С јед не стра не, ово пру жа број-
не при ли ке за ства ра ње гра фи та, а ујед но чи ни по сма тра че 
ма ње осе тљи вим на „на ру ша ва ње” по сто је ћег из гле да обје-
ка та. Уко ли ко су у пи та њу сти ли зо ва ни гра фи ти, на ро чи то 
гра фи ти-сли ке чи јем на стан ку за пу ште не ло ка ци је мо гу по-
го до ва ти због мо гућ но сти ду жег нео ме та ног ра да, на ве де ни 
про сто ри мо гу за пра во би ти улеп ша ни и обо га ће ни.

До са да смо у ин тер пре та ци ја ма до би је них на ла за про це не 
ис пи та ни ка о за сту пље но сти гра фи та тре ти ра ли као гру би 
од раз њи хо ве ствар не за сту пље но сти. Ипак, мо гу ће је да на 
пер цеп ци је ис пи та ни ка де лу ју од ре ђе ни си сте мат ски фак-
то ри, ко ји зна чај но ис кри вљу ју њи хо во опа жа ње гра фи та. 
Је дан та кав фак тор мо гао би би ти упра во од нос пре ма гра-
фи ти ма раз ли чи тог ти па или на раз ли чи тој ло ка ци ји. На 
при мер, мо гу ће је да су ис пи та ни ци сен зи ти зи ра ни на не-
сти ли зо ва не гра фи те пре ма ко ји ма има ју не га ти ван од нос па 
их че шће за па жа ју од сти ли зо ва них или гра фи та пре ла зног 
ти па, пре ма ко ји ма има ју по зи ти ван или не у тра лан став. 
Уко ли ко при хва ти мо ову прет по став ку, оче ки ва но би би ло 
да слич на тен ден ци ја по сто ји и у по гле ду ло ка ци ја на ко ји-
ма се гра фи ти на ла зе. Дру гим ре чи ма, ис пи та ни ци би че шће 
при ме ћи ва ли гра фи те ко ји се на ла зе на ло ка ци ја ма ко је сма-
тра ју не при клад ним не го оне ко ји се на ла зе на ло ка ци ја ма 
ко је оце њу ју при клад ни јим, ме ђу тим, ре зул та ти по ка зу ју 

24 Ђор ђе вић, Р. Д., нав. де ло, стр. 201-205; Hal sey, M. and Young, A., op. cit., 
p. 170-171; Ot hen-Pri ce, L., op. cit., p. 8; Young, A., op. cit., p. 102-103.
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упра во су прот но. Сто га, сма тра мо да се опа же не раз ли ке у 
за сту пље но сти по је ди них ви до ва гра фи та и гра фи та на раз-
ли чи тим ло ка ци ја ма у гра ду нај бо ље мо гу об ја сни ти њи хо-
вом ствар ном ди фе рен ци јал ном за сту пље но шћу. На рав но, 
ово ни је је ди но мо гу ће об ја шње ње до би је них на ла за, па је 
ис ка за ну прет по став ку нео п ход но по твр ди ти ре ги стро ва-
њем објек тив не за сту пље но сти гра фи та у Бе о гра ду.

Гра фи ти се у це ли ни не по сма тра ју као озбиљ ни ји пре кр ша-
ји, а „ис пра вља ње учи ње ног” је за ве ћи ну ис пи та ни ка до-
вољ на ме ра санк ци о ни са ња. Ипак, ви дљи ва је тен ден ци ја да 
се сти ли зо ва ни гра фи ти бла же санк ци о ни шу од пре ла зних, 
ко ји су пак бла же санк ци о ни са ни од не сти ли зо ва них, као и 
тен ден ци ја да ва ња нај бла жих ка зни за гра фи те на ста ле на 
јав ним про сто ри ма, а нај те жих за гра фи те на јав ним уста-
но ва ма.

За кљу чак

При ка за но ис тра жи ва ње бе о град ских гра фи та пред ста вља, 
ко ли ко је ау тор ки по зна то, пр во ове вр сте у на шој сре ди-
ни. Сто га, сма тра мо да је ње гов зна чај пре све га у то ме што 
скре ће па жњу на је дан аспект ур ба не сре ди не ко ји је до са да 
био за не ма рен у ис тра жи ва њи ма, а ко ји по бу ђу је ве ли ко ин-
те ре со ва ње ба рем де ла јав но сти, и пру жа по чет не смер ни це 
за ње го во да ље из у ча ва ње. 

Нај ве ће огра ни че ње ис тра жи ва ња пред ста вља ма ли и при-
стра сан узо рак. Сто га, до би је ни ре зул та ти мо ра ју се при хва-
ти ти са ре зер вом. Ипак, на лаз да чак и узо рак за ко ји се мо же 
прет по ста ви ти да је „на кло њен” гра фи ти ма ве ћи ну ти по ва 
гра фи та оце њу је не га тив но, а ве ћи ну ло ка ци ја на ко ји ма се 
они мо гу на ћи сма тра не при клад ним, под вла чи по тре бу за 
ре дов ним ак ци ја ма чи шће ња гра да од гра фи та и евен ту ал-
ним уво ђе њем до дат них, пре вен тив них ме ра. С дру ге стра-
не, гра фи ти ко ји под ра зу ме ва ју од ре ђе ни вид кре а тив но сти, 
би ло ли ков не, би ло вер бал не, до би ја ју по зи тив не оце не ис-
пи та ни ка. Уко ли ко се, у не ком на ред ном ис тра жи ва њу, по ка-
же да и ре пре зен та тив ни ји узо рак има по зи ти ван од нос пре-
ма сти ли зо ва ним гра фи ти ма, њи хо ва про дук ци ја би се мо гла 
под ста ћи до дат ним и уче ста ли јим ак ци ја ма опле ме њи ва ња 
од ре ђе них град ских по вр ши на овим ти по ви ма графи та. 

Тен ден ци ја да се оне вр сте гра фи та ко је се пер ци пи ра ју као 
нај за сту пље ни је ујед но до жи вља ва ју нај не га тив ни је мо же 
по ти ца ти од сте пе на ула га ња по треб ног за на ста ја ње раз ли-
чи тих ти по ва гра фи та, што је по треб но до дат но ис тра жи ти. 
Бла ге не га тив не оце не не сти ли зо ва них гра фи та са љу бав-
ним по ру ка ма по тен ци јал но ука зу ју на скло ност по сма тра ча 
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да при ли ком да ва ња оце на узи ма ју у об зир мо ти ве ау то ра 
гра фи та. По зна ва ње опа же не и ствар не мо ти ва ци је ко ја ле-
жи у осно ви ства ра ња раз ли чи тих ти по ва гра фи та пру жи ло 
би ду бље раз у ме ва ње фе но ме на гра фи та.

На ред на ис тра жи ва ња мо гла би се та ко ђе ба ви ти објек тив-
ном рас про стра ње но шћу гра фи та, као и ње ним од но сом са 
су бјек тив ним ути сци ма по сма тра ча, као и ис пи та ти по сто ја-
ње евен ту ал не ин тер ак ци је из ме ђу ти па гра фи та и ло ка ци је 
на ко јој се он на ла зи. Не ки од од го во ра ис пи та ни ка пред-
ста вља ју основ за до пу ну по ну ђе не кла си фи ка ци је гра фи та 
пре ма ти пу, нпр. стен сил гра фи ти ма и та го ви ма, док би се 
кла си фи ка ци ја обје ка та по при клад но сти пи са ња гра фи та 
мо гла ре ви ди ра ти та ко да бо ље од ра жа ва упра во ову њи хо ву 
ка рак те ри сти ку.

При лог 1

Фо то гра фи је ти пич них пред став ни ка раз ли чи тих ка те го ри ја 
гра фи та. Фо то гра фи је су би ле при ка за не ис пи та ни ци ма као 
са став ни део ан ке те.

Слика 1.1. Типични представници врста графита: 1. Графит-
слика; 2. Стилизован, тешко читљив натпис; 3. Стилизован, лако 
читљив натпис; 4. Нестилизован натпис; 5. Политичка порука; 

6. Љубавна порука и 7. Духовита порука, афоризам
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При лог 2

Ре ле вант ни де ло ви екс тен зив не, ра чу на р ски ад ми ни стри ра-
не ан ке те ко ри шће не у ис тра жи ва њу:

У овом упит ни ку ће се на ла зи ти пи та ња ко ја се од но се на 
раз ли чи те ти по ве гра фи та. Мо гу ће је да не ке од тих ти по ва 
гра фи та ни сте до са да има ли при ли ке да ви ди те. Мо ли мо 
Вас да озна чи те сва ки тип (ра ди бо ље ори јен та ци је осла-
њај те се на при ло же не илу стра ци је [Прилог 1]) са ко јим сте 
упо зна ти, од но сно, чи ји сте ба рем је дан при ме рак има ли 
при ли ке да ви ди те ужи во:

а) гра фи ти-сли ке 

б) те шко чи тљи ви сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

в) ла ко чи тљи ви сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

г) не сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

д) по ли тич ке по ру ке

ђ) љу бав не по ру ке 

е) ду хо ви те по ру ке, афо ри зми

Уко ли ко сте има ли при ли ке да ви ди те, по ред на бро ја них, 
не ки дру ги тип (дру ге ти по ве) гра фи та, мо ли мо Вас да их 
све до пи ше те у по ље ис под.

Раз ли чи ти ти по ви гра фи та се у гра ду сре ћу са раз ли чи том 
уче ста ло шћу. За ни ма нас ко ли ко че сто сте Ви ви ђа ли на ве-
де не ти по ве гра фи та. За сва ки тип гра фи та озна чи те број 
ко ји се од но си на ње го ву за сту пље ност, при че му је њи хо во 
зна че ње сле де ће: 0 – овај тип гра фи та не по сто ји у гра ду; 1 
– по сто ји ма ње од 5 гра фи та овог ти па; 2 – по сто ји из ме ђу 5 
и 20 гра фи та овог ти па; 3 – по сто ји из ме ђу 20 и 50 гра фи та 
овог ти па; 4 – по сто ји ви ше од 50 гра фи та овог ти па: 

а) гра фи ти-сли ке 

б) те шко чи тљи ви сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

в) ла ко чи тљи ви сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

г) не сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

д) по ли тич ке по ру ке

ђ) љу бав не по ру ке 

е) ду хо ви те по ру ке, афо ри зми

Гра фи ти се на ла зе на мно гим ло ка ци ја ма у на шем окру же њу. 
Мо ли мо Вас да озна чи те број ко ји од го ва ра за ступљености 
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са ко јом сте ви ђа ли гра фи те на на ве де ним ло ка ци ја ма у гра-
ду. При да ва њу од го во ра узми те у об зир је дан (би ло ко ји 
у окви ру да те ка те го ри је, али нај ви ше ис пи сан гра фи ти ма) 
обје кат те вр сте и од го во ри те ко ли ко је мо гу ће уо чи ти гра-
фи та на ње му. 0 – ни је дан гра фит; 1 – из ме ђу 1 и 3; 2 – из ме-
ђу 4 и 10; 3 – из ме ђу 11 и 20; 4 – пре ко 20 гра фи та: 

а) при ват не ку ће

б) стам бе не згра де

в) по слов ни објек ти (ка фи ћи, тр жни цен три, се ди шта 
фир ми и сл.)

г) обра зов не уста но ве (вр ти ћи, основ не шко ле, сред ње 
шко ле, ви ше шко ле, фа кул те ти и сл.)

д) уста но ве кул ту ре (би бли о те ке, по зо ри шта, би о ско пи, 
до мо ви кул ту ре и сл.) 

ђ) дру ге јав не уста но ве (ко је не спа да ју у прет ход но 
наведе не) 

е) спо ме ни ци кул ту ре (ста туе, за ко ном за шти ће не згра де 
и сл.) 

ж) зи до ви/ограде ко ји окру жу ју објек те, али не при па да ју 
ни јед ном зда њу кон крет но 

з) под зем ни про ла зи, мо сто ви, над во жња ци 

и) сред ства јав ног пре во за

Уко ли ко по сто је још не ке ло ка ци је на ко ји ма сте ви ђа ли гра-
фи те, а да ни су об у хва ће не прет ход ним спи ском, мо ли мо 
Вас да их све до пи ше те у по ље ис под.

За ни ма нас да ли и на ко ји на чин Ви сма тра те да тре ба ка-
жња ва ти осо бе ко је пи шу/цр та ју гра фи те по кон крет ним ло-
ка ци ја ма. За сва ки тип гра фи та озна чи те вр сту ка зне ко ју 
сма тра те при ме ре ном при че му је зна че ње бро је ва сле де ће: 

0 - По чи ни о ца не бих ка знио/ла  ни на ко ји на чин или бих 
му упу тио/ла са мо усме ну опо ме ну; 

1 - По чи ни о ца бих ка знио/ла  нов ча ном ка зном сра змер ној 
на не се ној ште ти (по треб ној за са на ци ју објек та); 

2 - По чи ни о ца бих ка знио/ла  нов ча ном ка зном ко ја би ви-
ше стру ко пре ва зи шла на не се ну ште ту; 

3 - По чи ни о ца бих ка знио/ла  услов ном ка зном за тво ра ко-
ја би под ра зу ме ва ла дру штве но ко ри стан рад; 

4 - По чи ни о ца бих ка знио/ла  за твор ском ка зном аде кват-
ном на чи ње ном пре кр ша ју.
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ATTITUDES OF BELGRADE CITIZENS TOWARDS  
DIFFERENT TYPES OF GRAFFITI

Abstract

Graffiti can be seen as a specific means of communication used by 
young people in urban environments. Graffiti are a very heterogeneous 
phenomenon, certain aspects of which border on art, while others remain 
in the domain of vandalism. Considering the absence of graffiti related 
research in our country, this study is exploratory and has two main 
goals - to assess the perception of Belgrade citizens on the prevalence 
of diverse types of stylized and non-stylized graffiti in different urban 
locations and to determine the participants’ relationship towards 
graffiti, and their subtypes, as well as the appropriateness of a number 
of locations for creating graffiti. A convenient sample of 100 citizens of 
Belgrade has completed an on-line extensive questionnaire. The results 
indicate that non-stylized graffiti are perceived as more prevalent 
than stylized graffiti, while the relationship towards stylized graffiti is 
significantly more favourable. This finding could be explained by the 
greater amount of effort invested in stylized graffiti which leads to their 
higher aesthetic value. Certain public spaces - such as surrounding walls 
/ fences, underpasses, overpasses and bridges - which are perceived as 
most covered in graffiti are at the same time seen as most appropriate 

for this type of activity.

Keywords:graffiti, types of graffiti, Belgrade graffiti, frequency  
assessment, attitude towards graffiti
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„Комуникацијајенајважнијавештина 

којуможетеданаучите!”

По сто је књи ге ко је је те шко не ко мен та ри са ти. Про сто, по
ја ви се по тре ба за пи са њем ква ли тет не сту ди је, као што се 
ра ђа ју и пи сци ко ји уме ју да од го во ре свом за дат ку. Ка да се 
по ја ви два на е сто из да ње књи ге, зна чи да је тре ба про чи та ти 
или бар са мо пре ли ста ти. Да ли је мо гу ће да књи га до жи ви 
то ли ко из да ња? За пра во, ко ја књи га је до жи ве ла то ли ко из
да ња?  Нај кра ће, Стју арт Табс из ја вљу је: „…по ку шао сам да 
ство рим текст ко ји је не по сре дан и ре ле ван тан за сту ден те 
и на став ни ке, текст ко ји од ра жа ва мој ду го роч ни циљ ра
зу мљи во сти, а уво ди сло же не пој мо ве и те о ри је без по јед
но ста вљи ва ња и у ко ме се ко ри сти ја сан, жив и пре ци зан 
је зик.” Да кле, Стју арт Табс пот пи сао је мо но гра фи ју ко ја је 
до жи ве ла не ви ђе ни број из да ња и на сло вио Комуникација: 
принципииконтексти.

Шта са др жи но во, по ре ду, два на е сто из да ње мо но гра фи је? 
Од го вор на по ста вље но пи та ње до би ја мо у Предговору мо
но гра фи је (2125). По ред кра ћег са жет ка о сва ком по гла вљу, 
ау тор на гла ша ва да у но вом из да њу мо же мо на и ћи на пар 
но вих, ја ко кон струк тив них са ве та. Ка ко да по бољ ша мо не
вер бал не ве шти не; Ка ко да под стак не мо раз вој по ве ре ња; 
Ка ко да се из бо ри мо са тре мом; Ка ко да сту дент и ро ди тељ 
успе шни је ко му ни ци ра ју? и нај ва жни ји тј. нај ко ри сни ји су 
си гур но са ве ти о ме то ду пре го ва ра ња, „Шта же ли мо, шта 
хо ће мо, ка да од у ста је мо”?. На и ме, сва ко ка ко, са др жи сво је 
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за што и отва ра, за не ке бу ду ће ис тра жи ва че, низ но вих ис
тра жи вач ких по ља, док у на шем слу ча ју пред ста вља увер ти
ру за спо зна ју прин ци па ко му ни ка ци је.

Ко је, за пра во, Стју арт Табс? Бив ши де кан Би знис ко ле џа 
Уни вер зи те та у ис точ ном Ми чи ге ну и са да шњи про фе сор 
ли дер ских ве шти на на исто и ме ном уни вер зи те ту. Док тор 
на у ка у обла сти ко му ни ка циј ског и ор га ни за циј ског по на ша
ња. Ау тор је ја ко по зна тих пу бли ка ци ја: Кључевизалидер
ство,Системскиприступинтеракцијиумалој групи,101
степеникдоуспеха. И по ред све га то га био је кон сул тант у 
пет сто ти на ком па ни ја и се дам пу та про гла ша ван на став ни
ком го ди не. Да кле, по дат ке Оаутору (26) про на ла зи мо на 
стра ни ци пре по чет ка спо зна је са мих прин ци па. 

Ау тор на 796. стра ни ца об ра ђу је ко му ни ка ци ју кроз две те
мат ске це ли не Прин ци пи и Кон тек сти, ко је мо же мо озна чи ти 
и као под на сло ве пу бли ка ци је. HumanCommunication:Prin
ci ples and Con text по ста је до ступ на чи та лач кој пу бли ци са 
на ших про сто ра, за хва љу ју ћи пре во ди о ци ма Је ле ни Ви дић 
и Ти ја ни Ве сић Па вло вић као и из да вач кој ку ћи Клио. По ред 
реч ни ка пој мо ва и би бли о гра фи је, пу бли ка ци ја са др жи ин
декс име на и ин декс пој мо ва, од лич на ли ков на ре ше ња као 
и опи сну ста ти сти ку (ди ја гра ме, ка р то гра ме, пиктогра ме).

Да ли је за и ста ко му ни ка ци ја нај ва жни ја ве шти на ко ја мо же 
да се на у чи, са зна је мо у пр вој те мат ској це ли ни Принципи 
(29362) по де ље ној у осам по гла вља (Процескомуникације;
Опажањеособа;Вербалнапорука;Невербалнапорука;Слу
шање;Конфликти и преговарање;Етика и комуникација;
Односиупроцесу).На пи та ње ка ко де фи ни са ти ко му ни ка
ци ју Табс ка же: „Ко му ни ка ци ја је те ма о ко јој се та ко че сто 
рас пра вља да је и сам тер мин до био пре ви ше зна че ња  има 
су ви ше раз ли чи тих зна че ња за раз не љу де.” На осно ву ове 
тврд ње мо же мо ка за ти: ко му ни ка ци ја је про цес ме ђу људ ске 
са рад ње и ин фор ми са но сти у ко ме ко му ни ка то ри ша љу и 
опа жа ју по ру ке вер бал не, не вер бал не, на мер не и слу чај не. 
Нај че шћи об лик ко му ни ка ци је оства ру је се си сте мом face 
to face и пред ста вља пот пу ну ко му ни ка ци ју, оства ре ну пу
тем слу ха, ви да и до ди ра, из ме ђу кон вер за то ра. Ме ђу тим, 
ко му ни ка ци ја мо же би ти оства ре на и пу тем по ру ка – смса, 
меј ло ва, но ви на, фил мо ва, ин тер не та и те ле ви зи је. При ме
ћу је мо да по сто ји не ко ли ко на чи на да се о ко му ни ка ци ји го
во ри, али и мно го ви ше мо гућ но сти да че сто оста не мо не до
ре че ни о по је ди ним те ма ма. 

Пи та ње ко је при вла чи па жњу од но си се на раз ли ке у на
чи ну на ко ји му шкар ци и же не ко ри сте ко му ни ка циј ске 
ве шти не? Ау тор за па жа да ве ћи на ис тра жи ва ња по твр ђу је 
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стереотипно ста но ви ште да же не ви ше под ле жу со ци јал ном 
при ти ску и да удо во ља ва ју по тре ба ма дру гих, да се ви ше 
тру де да одр же кон вер за ци ју, док му шкар ци че сто за не ма
ру ју од го во ре дру гих. Та ко ђе, Табс ка же да не вер бал на ко
му ни ка ци ја, у до ме ну фи зич ког из гле да, мно го ви ше о на ма 
го во ри. Уни фор ме нам го во ре о ран гу и ста ту су. Оде ћа ко ју 
но си мо пре но си на ше при хва та ње или не при хва та ње тра ди
ци о нал них вред но сти. За па жа ње вред но по ме на од но си се 
на ја чи ну гла са ко ја се по ве зу је са цр та ма на ше лич но сти. 
Та ко се гла сни је осо бе сма тра ју агре сив ни јим, за раз ли ку 
од по ву че них осо ба ко је се сма тра ју сти дљи вим. По ред то га 
Табс го во ри да је лаж са став ни део сва ког од нас и да се ко
ри сти са ци љем за шти те соп стве не ре пу та ци је. 

У мо но гра фи ји ау тор по ку ша ва да до ка же не мо гућ ност оп
стан ка кон ста та ци је да се су прот но сти при вла че. Спро ве де
на ис тра жи ва ња по ка зу ју да је у на чи ну ода би ра парт не ра 
увек при сут на слич ност ко ју тра жи мо и (не)проналaзимо 
код по тен ци јал ног парт не ра. Стил ко му ни ка ци је из ме ђу 
парт не ра се ме ња са про ти ца њем вре ме на. Ка да се дво је 
љу ди упо зна је, си стем екс пли цит но сти у раз го во ру је нај
при сут ни ји. Са дру ге стра не у по след њој фа зи ве зе че сто 
се раз ме њу ју по ру ке дис тан це и ди со ци ја ци је – на при мер 
„Не же лим ви ше ни ка да да се ви ди мо”. Мо же мо за кљу чи ти 
да иа ко је бли зи на обич но пред у слов при влач но сти, љу де 
при вла че осо бе ко је су им слич не. По треб но је на гла си ти 
да фа ци јал на при влач ност има ве ли ку уло гу у при хва та њу 
или не при хва та њу од ре ђе них осо ба. Табс иде то ли ко да ле ко 
сма тра ју ћи да, чак и бе бе од два до три ме се ца ви ше во ле 
при влач на ли ца. Та ко ђе, ис тра жи ва ња по ка зу ју да фи зич ки 
при влач не љу де во ли мо за то што нам при ја да их гле да мо, 
али и због ми шље ња да при су ство у њи хо вом дру штву мо же 
да по бољ ша сли ку о на ма. На при мер, де вој ка ко ја из ла зи са 
згод ним му шкар ци ма по ве ћа ва сво је са мо по у зда ње и ви ђе
ње у очи ма дру гих љу ди, као и мо мак ко ји стал но из ла зи са 
ле пим де вој ка ма.

Ин те ре со ва ње ко је се ја вља код свих нас и ко је у ви ше слу
ча је ва пред ста вља ра до зна лост мо же мо фор му ли са ти у ви ду 
пи та ња – да ли се ле по та по ве зу је са та лен том? На осно ву 
ре зул та та ис тра жи ва ња мо же мо за кљу чи ти да ле пим же на
ма успех у ка ри је ри ни је олак шан уко ли ко до бро из гле да
ју, због по сто ја ња пред ра су да о ефи ка сно сти спо ја ле по те 
и успе ха. У до ме ну му шкожен ских од но са ути цај ле по те 
нај ја чи је на по чет ку ве зе, јер ефе кат фи зич ког из гле да по
сте пе но не ста је ка да о од ре ђе ној осо би до би је мо до бре или 
ло ше ин фор ма ци је. Да кле, са знај на функ ци ја има при о ри
тет у од но су на фи зич ку. На осно ву све га из ре че ног мо же мо 
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уо чи ти да је пе р цеп ци ја, код свих нас, ја ко при сут на у тре
нут ку пр вог су сре та, упо зна ва ња, и да је че сто из вор не у спе
ха у ко му ни ка ци ји. 

Ја ко ва жну уло гу у ко му ни ка ци ји пру жа не вер бал на по ру
ка. На и ме, не вер бал ни зна ци, да ју ин фор ма ци је о на шим 
на ме ра ма и емо ци о нал ним од го во ри ма. Сме хом, тап ша њем, 
мр ште њем, по дру гљи вим осме хом, по гле дом ис под обр ва 
из ра жа ва мо сво је одо бра ва ње или нео до бра ва ње. Та ко ђе, 
кроз не вер бал не по ру ке, љу ди ша љу број не зна ко ве – ви зу
ел не и во кал не. Та ко ге сто ви ру ка ма пред ста вља ју за ме ну за 
вер бал ну ко му ни ка ци ју. На при мер, длан окре нут на го ре   
гест пре да је; длан на до ле – гест ау то ри те та; за тво ре ни длан 
с упр тим пр стом – гест увре де. Да кле, ни су са мо ре чи мо
гућ ност ко му ни ка ци је, са мо је дан по крет на ше га те ла мно го 
ви ше мо же ка за ти о на ма и на шим на ме ра ма, не го ве ћи на 
ре чи, и за то је по треб но мак си мал но ак ти ви ра ти пе р цеп ци ју 
у сва ком жи вот ном тре нут ку.

Дру га те мат ска це ли на Контексти (363690) са сто ји се од 
се дам по гла вља (Интерперсонална комуникација; Интер
културна комуникација; Интервјуисање; Комуникација у
малој групи; Јавна комуникација; Комуникација у органи
зацији;Масовнакомуникацијаиноветехнологије). Сва ко
днев на ко му ни ка ци јa но си на зив ин тер пер со нал на и од ви ја 
се из ме ђу дво је љу ди. Овај вид ко му ни ка ци је пред ста вља 
ин тен зив ну при сут ност са го вор ни ка у ве р бал ном, фа ци јал
ном и фи зич ком сми слу (из раз ли ца, те ле сни став, оде ћа, 
тон). Са мо от кри ва ње пред ста вља ин те грал ни део ко му ни
ка ци је из ме ђу две осо бе и од ви ја се у том кон тек сту. Пре ма 
сту ди ја ма, и му шкар ци и же не за сту па ју ми шље ње да ће се 
до па сти дру ги ма ви ше, уко ли ко го во ре ви ше о се би. Ме ђу
тим, на су прот отво ре ног ти па љу ди, по сто је и они ко ји би 
пре умр ли не го да до пу сте да их дру ги упо зна ју, то су љу ди 
за тво ре ног ти па. 

Уве ре ње ко је по сто ји је да љу ди ко ји има ју сна жну по тре
бу за до ми на ци јом, за пра во, има ју сна жну по тре бу за успе
хом. Та ко ђе се сма тра да по сто ји и ве за из ме ђу до ми на ци је 
и сли ке о се би, јер осо ба ко ја има ло шу сли ку о се би би ће 
суб ми сив на, а не до ми нант на. Об ра ђу ју ћи од но се из ме ђу 
му шкар ца и же не на по љу бра ка, мно ги струч ња ци сма тра
ју да и са вре ме ни бра ко ви до но се „не рав но прав но па рт не р
ство”, у сми слу да и ка да же не за ра ђу ју у ран гу му шка ра ца 
не мо гу да оства ре рав но прав ност у од но су, због по сто ја ња 
ра зних род них уло га. Ко ли ко је асер тив но по на ша ње при
сут но у бра ку и да ли је? Има ју ћи у ви ду да асер тив но по на
ша ње при зна је пра ва дру гих и рав но прав ност у ин тер пер со
нал ним од но си ма, док агре сив но по на ша ње и не а сер тив но 
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по на ша ње то не до зво ља ва, мо же мо ка за ти да је при сут ност 
не а сер тив ног по на ша ња до ми нант ни ја, јер че сто у бра ку не 
мо же мо да из ра зи мо сво је ми сли и осе ћа ња, већ их мо ра мо 
по ти сну ти. Не а сер тив но по на ша ње при ма о цу до но си раз ли
чи те вр сте од го во ра од сим па ти је до пре зи ра, док асер тив но 
и при ма о цу и по ши ља о цу до но си по зи ти ван ис ход. 

Ко му ни ка ци ја ко ја по бу ђу је ин те ре со ва ње све ви ше но си 
на зив ин тер кул тур на и од но си се на ко му ни ка ци ју из ме ђу 
при пад ни ка раз ли чи тих кул ту ра. Кул ту ра ко јој при па да мо у 
нај ве ћој ме ри од ре ђу је на чин на ко ји се обла чи мо, наш од
нос са ро ди те љи ма и при ја те љи ма, хра ну ко ју је де мо. Да
кле, сва ка кул тур на гру па обе ле же на је ску пом за јед нич ких 
ка рак те ри сти ка, као и мно гим ва ри ја ци ја ма. Од то га ко јој 
кул ту ри при па да мо за ви си и са ма ко му ни ка ци ја. На при мер, 
Бел ги јан ци, Гр ци и Шпан ци осе ћа ју се при јат ни је у си ту а
ци ја ма у ко ји ма има ма ло не до у ми ца, а мно го ин фор ма ци
ја. На дру гој стра ни Ка на ђа ни, Ја мај кан ци или Аме ри кан ци 
отво ре ни ји су за про ме не и раз ли чи то сти и у том сми слу 
има ју ни зак сте пен из бе га ва ња не си гур но сти.

Ау тор из но си из у зет но ми шље ње у до ме ну зна ча ја ве ро до
стој но сти при ли ком бе сед ни штва. Пре ма Таб су осо ба мо же 
да бу де нај ве ћи го вор ник ког је свет ви део, да има нај бр
жи ум, да упо тре бља ва нај про му ћур ни ју пси хо ло ги ју и да 
је овла да ла свим фор мал ним сред стви ма до ка зи ва ња, али 
уко ли ко ни је ве ро до стој на, не ће би ти ни озбиљ но схва ће на, 
као ни при хва ће на. На осно ву из не те кон ста та ци је схва та мо 
да је сте пен ве ро до стој но сти ја ко би тан у про це су ко му ни
ка ци је. Да кле, ја ко је бит но да не по сто ји рас ко рак из ме ђу 
ре чи и де ла, већ до след ност и пре ци зност. Че сто се го во ри 
да се ве ро до стој ност на ла зи у уму слу ша о ца и ути че на став 
ко ји слу ша лац за у зи ма пре ма го вор ни ку. На и ме, на осно ву 
ре то рич ких ве шти на го вор ник се при ка зу је као не/ис ку сан, 
не/ва жан, не/искрен, пле ме нит/су ров, ак ти ван/па си ван, брз/
спор, емо ти ван/сми рен.

Ко му ни ка ци ја је је дан од нај зна чај ни јих фак то ра за успе
шан рад јед не ор га ни за ци је и увек пред ста вља пред у слов 
ње ног оп стан ка. Од но си на по слу ути чу на рад ни учи нак. 
Од лич ни  ин тер пре та тор ски од но си у ин сти ту ци ји до при
но се ве ћој по све ће но сти ко лек ти ву, ор га ни за ци ји и по слу. 
Зва нич ни из во ри су нај по у зда ни ји вид ко му ни ка ци је и за то 
спа да ју у ред нај че шће ко ри шће них ка на ла ко му ни ка ци је у 
ор га ни за ци ји, у до ме ну по у зда но сти и по жељ но сти. До би ја
ње ин фор ма ци је из не зва нич них из во ра сма тра се ва жним, 
али не и нај по жељ ни јим ти пом ко му ни ка ци је у окви ру ор
га ни за ци је. Да нас је не фор мал на ко му ни ка ци ја, у ве ли ким 
ком па ни ја ма, за ме ње на бр зим са стан ци ма, на ко ји ма се 
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изра ђу је на црт за бу ду ћи по слов ни до го вор, у сми слу фор
ми ра ња пре ли ми нар не гру пе ко ја ће у бли ској бу дућ но сти 
до би ти шан су на од ре ђе ном про јек ту.

Из во ри ин фор ма ци ја – ма сов на ко му ни ка ци ја – штам па ни 
ме ди ји (но ви не, ча со пи си, књи ге) као и елек трон ски ме ди
ји (ра дио, те ле ви зи ја, филм, ком пју тер) пред ста вља ју по пу
лар не и праг ма тич не из во ре ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци је 
по себ но у XXI ве ку. Но ве ко му ни ка циј ске тех но ло ги је у 
ве ли кој ме ри су по ве ћа ле ин тер кул ту рал ну ко му ни ка ци ју. 
Елек трон ски си стем ко му ни ка ци је омо гу ћа ва упо зна ва ње, 
по слов ну са рад њу, одр жа ва ње по знан ства, при ја тељ ства и 
ра ђа ње но вих по слов них, при ват них и жи вот них при ли ка. 
Мо же мо за па зи ти да смо да нас у хи пе рак тив ном вре ме ну, 
окру же ни оба ве зно не ком вр стом ко му ни ка ци је у сва ком 
тре нут ку, елек трон ском, штам па ном, вер бал ном или пак не
вер бал ном. У скла ду са на ве де ним по да ци ма ја сно је за што 
сту ди ја Таб са Стју ар та не гу би вред ност, већ са сва ким но
вим из да њем до би ја но ву чи та лач ку пу бли ку тј. сва ка но ва 
ге не ра ци ја по ста је ње гов вер ни пра ти лац. Да ли ће мо за ко ју 
го ди ну до би ти још јед но до пу ње но или из ме ње но из да ње 
мо но гра фи је Комуникација по ка за ће не са мо вре ме, већ и 
ми са ми по ка зи ва њем по тре бе и же ље да бу де мо што ефи
ка сни ји, пре ци зни ји и убе дљи ви ји у про це су ко му ни ка ци је.

Не за бо ра ви мо: је ди но је на ша из го во ре на реч, док је све 
оста ло ту ђе, као и да пу тем ко му ни ка ци је пу но то га ка же мо 
о се би, чак и оно што не би смо же ле ли! Да кле, ко му ни ко
ло ги ја по ста је по тре ба, а не иза зов на шег ве ка. Сле ди мо је. 
И бу ди мо ве ро до стој ни у све ту ре то рич но сти, али не за бо
ра ви мо да жи ви мо у ве ку тран сфор ма ци ја у ко ме мо же мо 
дожи ве ти још је дан но ви вид ко му ни ка ци ја, од но сно оче куј
мо нео че ки ва но.
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу часописа: kultura@zaprokul.org.
rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 6 речи на српском и 4 до 6 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи). 

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
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је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.
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Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.



336

УПУТСТВО

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти 
о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids“, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html

5.9a Библиографске референце у фуснотама и у литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Цитати 
и позивање на литературу у фуснотама треба да потпуно 
одговарају списку литературе на крају текста.
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