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МИНИСТАР ИВАН ТАСОВАЦ

ГОВОР ИВАНА ТАСОВЦА,
МИНИСТРА КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ –
ДЕБАТА НА ТЕМУ КУЛТУРА И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ПОСЛЕ 2015.
ГОДИНЕ
Уважени Председниче, поштоване колеге, даме и господо,
Дозволите ми пре свега да изразим задовољство што је кул
тура кроз Резолуцију 68/223 препозната као покретач, гла
сноговорник, заштитник и путоказ три усвојена принципа
одрживог развоја – економског, друштвеног и еколошког.
Наше време је време кризе, али и време убрзане техноло
шке револуције која драматично мења свет око нас. И док,
с једне стране, интернет и нови медији стварају неопходну
основу за развој глобалног информационог друштва и дру
штва знања, у коме царују идеје и у коме се цене оригинал
ност и креативност, истовремено, економска глобализација
представља реалну опасност за културну разноликост ши
ром света. Закони глобалног тржишта намећу своје култур
не моделе и своје параметре развоја: за тржиште нису битни
ни традиција, ни идентитет, ни различити погледи на свет.
Ја и даље чврсто верујем да је култура та јединствена кон
станта која и појединце и читаве заједнице оснажује, мења
и чини способним не само да разумеју једни друге него и
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да уживају у сложеној разноликости људског стваралачког
израза.
Како се култура, технологија и друштво, међутим, не могу
развијати без међусобног прожимања, сматрам да је сигуран
пут ка очувању и даљем активном развоју културе у 21. веку
управо дигитализација локалне, националне и светске кул
турне баштине. Под дигитализацијом не подразумевам само
чин похрањивања и архивирања, него пре свега процес ства
рања оквира за непрекидни приступ, коришћење, међусобно
повезивање, истраживање и, најзад, креативну трансформа
цију материјалног и нематеријалног наслеђа у електронском
облику. Дигитализација је зато истовремено усмерена и на
прошлост и на будућност: она је и чувар колективног памће
ња и гарант свеопштег технолошког развоја.
Такође чврсто верујем да је одговорна културна политика
обавеза свих, по целој вертикали друштвене поделе, од ме
ђународних организација и влада, преко локалних нивоа
управе, институција културе и цивилног друштва, до поје
динца, грађанина, чије учешће у културном животу коначно
утемељује разлоге за афирмацију културе. Само једно такво
интегрисано и вишеслојно дељење одговорности у култур
ном сектору може да усмери одржив економски развој и до
принесе остваривању миленијумских развојних циљева.
У том смислу, и процес децентрализације је услов без ко
га се не може направити напредак у приступу и доношењу
практичних решења. Јачање одговорности локалне управе
оснажује локалне заједнице чије деловање обезбеђује кул
турни развој, уз толеранцију и поштовање људских права.
Парадокс глобализације је очигледан: глобализација отвара
могућности за нове видове комуникације, сарадње и разме
не, али са собом носи и опасност од изједначавања и бри
сања разлика, од потискивања свега оног што нас, као поје
динце и као друштва, чини самосталним, посебним и друга
чијим. На нама је да се — постављањем културе у средиште
свих планова за одрживи развој и интегрисаним приступом
осмишљавању културних политика — изборимо за дру
штво које дубоко поштује и активно промовише све аспекте
људске креативности и различитости.
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ФИЛМ
И
ФИЛОЗОФИЈА
Приредили
др Александар Прњат и
др Владимир Коларић

АЛЕКСАНДАР ПРЊАТ и ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ФИЛМ И ФИЛОЗОФИЈА
Однос филозофије и филма, могло би се тврдити, започео је
готово два и по миленијума пре него што је први филм сни
мљен: у Платоновом миту о пећини. Пауза је трајала дуго и
након што су милиони људи опчињено гледали филмове ко
ји су пројектовани на великим белим платнима у биоскопи
ма. Иако је Платон наговестио неку врсту биоскопа, гледање
оптичких илузија на зиду, које се за ту сврху артифицијел
но продукују помоћу светлости, филозофи нису од почетка
узимали за озбиљно (што више говори о самој филозофији,
него о филму). У међувремену, фасцинација је постала обо
страна. Филмски ствараоци не само што обрађују различите
филозофске теме, већ праве референце управо на Платонов
мит о пећини, на пример у Бертолучијевом Конформисти,
Кјубриковој Пакленој поморанџи или Матриксу браће (од
носно сестре и брата) Вачауски.
А филм се филозофији отварао од почетка, имајући у виду
управо назначену напетост између замисли филма и његове
материјализације, односно идеала и технолошке оствариво
сти. Такође, о филму се мисли, па и филозофски мисли, због
новине коју доноси, односно због своје синтетичке природе
и наново постављеног проблема представљања, кључног за
поимање уметности у свакој епохи, па и за саморазумевање
читаве једне културе.
Отварање значајног простора проблему односа филма и
филозофије, чему присуствујемо последњих година и деце
нија, истовремено охрабрује и онеспокојава. Охрабрује јер
сведочи о коначно легитимизованом статусу филма у кул
тури којој припадамо, освојеном месту у свету мишљења,
стварања и делања, док онеспокојава јер можда наслућује
крај ове уметности и медија, макар у облику у којој је до
сада знамо.
Промишљање односа филма и филозофије засновано на
идеји филма као мишљења, као да ове „слике у покрету” же
ли да спасе од културне маргинализације, кроз судбину пуке
карике у ланцу процеса глобалне медијатизације. Жеља да
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се филм преко свог односа са филозофијом повеже са чи
тавим резервоаром људског знања у себи крије данас по
мало „застареле” хуманистичке обзире. Ипак, чини се да је
и даље будно оно настојање да се понуде шире теоријске
основе за промишљање филма као уметности, медија и кул
турног феномена, односно да се не одустане од кружења око
питања ,,шта је филм као филм?”
Желели бисмо да овај темат да допринос дијалогу између
филма и филозофије, дакле дијалогу са значајним имплика
цијама на наше разумевање уметности и медија, па и читаве
културе у којој живимо. А зашто да не, и на наше разумева
ње филозофије.
др Александар Прњат
др Владимир Коларић
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originalan naučni rad

FILM KAO FILOZOFIJA
Sažetak: U članku se preispituje stav o filmu kao mediju filozofije. U
suvremenoj literaturi postavlja se pitanje može li film dati originalan fi
lozofski doprinos ili je krajnji doseg filma ilustrirati filozofski problem.
Tvrdim da na to pitanje ne možemo odgovoriti neovisno o perspektivi
gledatelja i znanju kojim on raspolaže.
Ključne riječi: film, filozofija, ilustracija, umјetnost

Filozofija u filmu1
Pitanje filozofiranja kroz medije koji nisu strogo govoreći filo
zofski sve se češće javlja u suvremenoj estetici. Martha Nus
sbaum i Philip Kitcher2 samo su neki od autora koji glasno za
govaraju stav o izjednačavanju (nekih) književnih djela s filo
zofijom, James Hamilton (konferencijsko izlaganje) raspravlja
o povezanosti kazališta i filozofije, a rasprave o tome je li film
filozofija – odnosno, može li se filozofirati kroz film/filmom – do
sada su generirale desetke knjiga i rasprava te nebrojeno mnogo
‘filozofskih’ analiza i interpretacija različitih filmova3. Pitanje
identiteta u filmovima Blade runner i Memento (da i ne spomi
njemo Zvjezdane staze i ostale science fiction scenarije), pitanje
skepticizma u trilogiji Matrix, objektivnost/relativnost istine u
filmovima Rashamon i Citizen Cane samo su neki od najčešće
1 Članak je nastao u sklopu istraživanja na projektu Identitet, koji se financira
od strane Sveučilišta Rijeka.
2 Vidi Nussbaum, M. (1990) Love’s Knowledge, London: Oxford: Oxford
University Press in: Kitcher, Ph. (2013), Deaths in Venice: The Cases of Gu
stav von Aschenbach, New York: Columbia University Press.
3 Vidi primjerice: Abrams, J. ed. (2007) The Philosophy of Stanley Kubrick,
The University Press of Kentucky; Conard, M. (2007) The Philosophy of
Martin Scorsese, Lexington: The University Press of Kentucky; Davies,
D. ed. (2009) Thin Red Line, London and New York: Routledge; Falzon,
C. (2002) Philosophy Goes to the Movies, London and New York: Routled
ge; Gilmore, R. (2005) Doing Philosophy at the Movies, State University of
New York Press; Livingston, P. (2009) Cinema, Philosophy, Bergman, Ox
ford: Oxford University Press; Mulhall, S. (2008) On Film, London and New
York: Routledge.
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raspravljanih primjera filma koji se zasigurno i neporecivo osla
njaju na neku filozofsku ideju, doktrinu, teoriju ili sustav. No
pitanje je, da li ti filmovi filozofiraju i ako da, što to točno znači,
odnosno kakav je zapravo filozofski doprinos filma?
Jednostavnosti radi, preuzet ću ovdje klasičnu priču o tome kako
se može filozofirati kroz neki umjetnički medij4, bilo to književ
no djelo ili film. Na osnovnoj razini, umjetničko djelo može sa
državati referencu na neki filozofski problem, teoriju ili sustav,
ali taj filozofski aspekt nije ni na koji način razrađen, a radnja
se može pratiti i neovisno o tome je li publika upoznata s filo
zofskom dimenzijom. Nazovimo ovo referiranjem na filozofiju
u umjetničkom djelu.
Na jednom višem nivou, filozofska dimenzija može biti vidljiva
u tome što je filozofski problem ili teorija gradivni blok samog
djela, na način da gledatelj u djelu prepoznaje i može identifici
rati filozofski problem (teoriju). Drugim riječima, filozofski je
problem centralni dio radnje i zbog toga možemo reći da umjet
ničko djelo ilustrira filozofski problem. Nazovimo ovo filozofi
jom u umjetničkom djelu.  
Naposljetku, pretpostavlja se, umjetničko djelo može biti medij
kroz koji se realiziraju nove filozofske ideje, odnosno filozofski
problem (i rješenja) dobijaju svoju novu dimenziju obzirom na
to kako su razrađeni u umjetničkom djelu. U tom smislu, tvrdi
se, filozofski je doprinos originalan i inovativan, pri čemu autor
razvija svoju filozofsku teoriju. Ovo je filozofija kroz umjetničko
djelo.
Unutar rasprava o povezanosti filma i filozofije, rasprava se naj
češće vrti oko toga može li se zaista braniti stav o filozofiji kroz
umjetničko djelo (ili, filozofiranje filmom) ili je ipak konačni
doseg do kojeg film može biti sredstvo ili medij filozofije sadr
žano u ideji o ilustraciji (filozofija u umjetničkom djelu). Dok
su neki autori usredotočeni na to da pokažu da ilustriranje nije
dovoljno za generiranje teze o filozofiranju filmom, mene će ov
dje primarno zanimati koliko je zapravo jaka teza o ilustraciji,
odnosno u kojem trenu (i zbog kojih faktora) ilustracija filozof
skog problema prerasta u filozofiranje filmom.  
Odgovor na ovo pitanje u velikoj je mjeri ovisan o tome što se
smatra filozofiranjem, odnosno kako znamo kada filozofiramo.
Unatoč možebitnoj neozbiljnosti ovog pitanja, i najmanji pogled
na literaturu pokazuje koliko je zapravo teško definirati filozo
fiju i filozofiranje5. Je li filozofija vezana uz metodu koju koristi
4 Za detaljan prikaz vidi Kitcher, Ph. (2013), Nav. delo.
5 Vidi primjerice Berčić, B. (2012) Filozofija, svezak drugi, Zagreb: Ibis Grafi
ka; Hagberg, G. and Jost, W. eds. (2010), A Companion to the Philosophy of
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(precizno i jasno argumentiranje, dijalektička metoda suprot
stavljanje teze i anti-teze, traženje nužnih i dovoljnih uvjeta),
uz tematska pitanja koja si postavlja (priroda stvari, identitet,
kauzalnost, znanje, mudrost, pravda), ili uz cilj kojem teži (ot
krivanje istine o svijetu, čovjeku i stvarima)? Je li srž filozofije
u refleksiji i (samo) promišljanju, ili u ljubavi prema istini? I ko
načno, ako i možemo odrediti što je filozofija i koje su isključivo
njezine ‘teme’, možemo li odrediti i koja je isključivo njezina
metoda? Sokrat je prezirao zapisivanje i smatrao je da se filozo
fija može odvijati samo u razgovoru. Izabravši otrov umjesto bi
jega pokazao je u punom smislu riječi što znači živjeti filozofiju,
svrstavajući se, uz primjerice Pirona, među one filozofe koji su
svoje filozofske sustave realizirali u vlastitim životima.
Na stranu ovakve izuzetke, možemo ipak tvrditi da je primarni
medij filozofije jezik6. To je i jedan od razloga zbog kojega neki
smatraju da se filozofija i književnost mogu – barem u nekim
slučajevima – dovesti dovoljno blizu da se među njima brišu
granice. Kitcher govori o ‘psihološkim učincima’ koji u čitatelju
književnih djela (koja se mogu smatrati filozofskima) izazivaju
nova vjerovanja i tvrdi da se identični procesi odvijaju i u susre
tu s filozofijom. S druge strane, ukoliko je zaista jezik primarni
medij filozofije, tada to ujedno znači da se filmom – dakle pri
marno vizualnim medijem – ne može filozofirati budući da je,
kako je Platon tvrdio, vizualni medij uvijek sekundaran i kogni
tivno manje vrijedan u odnosu na jezični medij7.
Paisley Livingston8 drži da se teza o filozofiranju kroz film mo
že prihvatiti samo ukoliko pokažemo da je ona održiva u svojoj
najradikalnijoj formulaciji, prema kojoj je filozofski doprinos
filma povijesno inovativan, takav da doprinosi znanju o nekom
filozofskom problemu i to na način da je neovisan i autonoman.
Ovakva ‘jaka epistemološka teza’ (koju smo gore nazvali filozo
fijom kroz umjetnost) prema Livingstonu međutim ne može se
zadovoljiti, obzirom da doprinos filma filozofskome problemu
Literature, Wiley-Blackwell i Eldridge, R. ed. (2009), The Oxford Handbook
of Philosophy and Literature, Oxford: Oxford University Press. O problemu
razlikovanja filozofije i književnosti vidi: Vidmar, I. (2013) Filozofija i knji
ževnost o svijetu i čovjeku: isto a različito, Prolegomena, 12, 2, str. 285-313
6 Za raspravu, vidi Hagberg, G. and Jost, W. Nav. delo i Elridge, R. Nav. delo.
7 Mnogi autori smatraju kako je teza o nedostatnosti vizualnog medija i ilu
stracije samopobijajuća, obzirom na učestalo korištenje ilustracija u samoj
filozofiji (vidi Falzon, C. Nav. delo i  Wartenberg, T. (2006) Beyond mere
Illustrations: How Films Can be Philosophy, The Journal of Aesthetics and
Art Criticism, 64,1, pp. 19-32), Za raspravu o tome je li film jezični ili vizu
alni medij vidi: Gaut, B. (2010) A Philosophy of Cinematic Art, Cambridge:
Cambridge University Press.
8 Vidi Livingston, P. (2006) Theses on Cinema as Philosophy, The Journal of
Aesthetics and Art Criticism, 64, 1, pp. 11-18 i Livingston, P, nav. delo.
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nikada ne može biti jedinstven i uvijek ostaje ovisan ili barem
djelomice uvjetovan postojećim filozofskim teorijama i inter
pretacijama. Obzirom da se ova jaka teza ne može braniti, sma
tra Livingston, ni ostali načini filozofije u filmu nisu dovoljno
značajni da bismo tvrdili da se filozofirati može kroz film. Film
može ilustrirati filozofski problem, ali ne može filozofirati i u
tom je smislu maksimalno što film može ponuditi to da bude
koristan pedagoški alat za filozofsko obrazovanje i bolje razu
mijevanje filozofskih problema i stajališta.
Optimistični stav o pitanju filozofiranja filmom brani Thomas E.
Wartenberg,9 koji drži kako ni sami filozofi ne razvijaju uvijek
jedinstvene i nove filozofske teorije. U tom je smislu zahtjev
kojeg Livingston stavlja pred film prejak i nepotreban. Filozof
ska važnost filmova proizlazi iz činjenice da filmovi ilustriraju
filozofske probleme ili teorije te na taj način doprinose filozof
skome znanju kod gledatelja. Sama ilustracija ima važnu i ne
zaobilaznu ulogu i u filozofiji, stoga, tvrdi Wartenberg, film kao
ilustracija može na isti način biti filozofski relevantan.

Filozofija u filmu ili filozofija kroz film?
Filozofski problem koji je relevantan u ovim raspravama mo
že se definirati na način da se pitamo u kojem trenu ilustriranje
filozofskog problema u filmu prelazi u originalno i inovativno
filozofiranje filmom koje u konačnici generira novi filozofski
doprinos. Tvrdit ću sljedeće. Prvo, pitanje o filozofskoj dimen
ziji filma pitanje je o tome je li filozofija objektivno prisutna u
filmu, ili je ona svojevrsno response-dependent svojstvo, u smi
slu da je vidljiva samo onim gledateljima koji imaju relevantno
pozadinsko znanje. Drugo, obzirom na to, odgovor na pitanje o
ilustraciji i originalnom doprinosu ne može se dati neovisno o
tome tko je gledatelj i kakvo je njegovo pozadinsko znanje. Ob
zirom na te dvije teze, rasprava o tome u kojoj mjeri film može
biti medij filozofije nužno mora, iako to najčešće ne čini, uzeti u
obzir gledatelja, a ne samo djelo i namjere filmskih autora.
Pogledajmo najprije neke od primjera na koje se filozofija mo
že pojavljivati u filmovima10. Primjerice, film Malo dobrih lju
di polemizira makjavelistički stav prema kojem cilj opravdava
sredstvo – podvrgavanje slabije uspješnih vojnika raznovrsnim
bolnim tretmanima s ciljem pospješivanja njihovih mogućnosti
opravdava se činjenicom da oni na taj način postaju bolji vojnici,
9 Vidi: Wartenberg, T. nav. delo.
10 Pretpostavljam da su primjeri koje nudim dovoljno poznati i da stoga nema
potrebe za detaljnim prepričavanjem sadržaja. Zbog ograničenosti prostora,
interpretacije koje nudim samo su djelomične i usredotočene samo na neke
aspekte filma/serije. Sasvim sigurno, svaki od ovih primjera otvara i neka
druga filozofska pitanja.
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što znači da je zemlja koju brane sigurnija i zaštićenija, unatoč
tome što je takvo ponašanje okrutno i zabranjeno. Onog trena
međutim kada jedan takav tretman – tzv. Kod crveno -  završi
smrću vojnika, cijeli je takav sustav doveden u pitanje. Zajed
no s likovima, gledatelj je postavljen pred pitanje je li sigurnost
nacije dovoljno važan cilj da se povremena mučenja slabijih
opravdaju. Iako nigdje u filmu nema direktnih referenci na ma
kjavelizam, način na koji se dijalozi odvijaju omogućuje gleda
telju da sam konstruira argumente za i protiv takvoga stava. U
tom smislu, može se tvrditi da se filmom filozofira, iako je malo
vjerojatno da bi itko tvrdio da film nudi inovativni doprinos. No
filozofski je problem svakako očit i onaj gledatelj koji ga pro
pusti uvidjeti propušta jednu od najvažnijih dimenzija u filmu11.
No izuzev ovog centralnog problema, film ilustrira ono što Mi
randa Fricker12 naziva epistemičkom nepravdom, odnosno na
čin na koji se ženama sustavno uskraćuje pripisivanje statusa
pouzdanog informatora u procesu svjedočanstva. Lik Jo Anne
(Demi Moore) unatoč svojem hijerarhijskom položaju i uspješ
noj karijeri sustavno je podvrgаvana takvom tretmanu, kako od
svojih nadređenih (muških) kolega, tako i od onih koji su njoj
podređeni. Za ilustraciju epistemičke nepravde o kojoj Fricker
govori, uzet ćemo za primjer scenu ručka na Kubi; odvjetnički
tim, koji brani vojnike optužene za napad na vojnika Santiaga
i njegovu smrt, dolazi u vojnu bazu kako bi obavili informa
tivne razgovore s nadležnim vojnicima, među kojima je glavni
Pukovnik Jessep (Jack Nicholson). Obzirom na način na koji
je radnja ispričana, gledatelj zna da je napad na Santiaga zaista
Kod crveno.
Pukovnik Jessep: Što tvrdiš JoAnne?
Daniel Kaffee: Ništa ne tvrdi. Ona često ništa ne tvrdi. To je
dio njenoga šarma gospodine. Mi sada odlazimo. Hvala vam.
JoAnne: Tvrdim da se Kod crveno i dalje provodi ovdje. Da li
se Kod crveno i dalje naređuje u ovoj bazi?
Daniel Kaffee: Joanne, pukovnik ne mora odgovoriti na to
pitanje.
JoAnne: Da, mora.
Daniel Kaffee: Ne, zaista ne mora
11 Ovo naravno ne znači da gledatelj ne može cijeniti film na temelju drugih
njegovih osobina, kao što je primjerice izvrsna gluma glavnih i sporednih
glumaca, komičnost pojedinih scena i humor koji proizlazi iz kontrasta lika
Toma Crusea i Demi Moore i slično. Ovaj je film ujedno i jedan od najboljih
i najpoznatijih ‘filmova sudnice’.
12 Vidi: Fricker, M. (2007) Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Kno
wing, Oxford: Oxford University Press.
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JoAnne: Da, zaista mora. Pukovničke?
Pukovnik Jessep: Upravo mi je sinulo! Ona ima viši čin od
tebe, Dani.
Daniel Kaffee: Da gospodine.
Pukovnik Jessep: Nešto vam želim reći i dobro slušajte, jer
ovo zaista mislim. Ti si najsretniji čovjek na svijetu. Ništa na
svijetu nije tako seksi kao žena kojoj moraš salutirati ujutro.
Promaknite ih sve! kažem, jer to je istina. Ako ti viša časnica
nije popušila, e pa, propuštaš ono najbolje u životu!
JoAnne: Pukovniče, Kod crveno, da li se i dalje naređuje?
Pukovnik Jessep: Naravno, moj je problem što sam pukovnik;
morat ću se i dalje tuširati hladnom vodom svako jutro, sve
dok neka ženska ne postane predsjednicom.
JoAnne: Niste mi odgovorili na pitanje gospodine.
Pukovnik Jessep: Oprezno s tonom, časnice!
Nekoliko je filozofski relevantnih problema u ovoj sceni. Odnos
Kaffeea prema JoAanne ilustrira epistemičku nepravdu o kojoj
Fricker govori. Iako je podređeni časnik, Kaffee bez problema i
nesmetano zanemaruje potencijalnu važnost onoga što ona go
vori i stavlja se u nadmoćnu poziciju naspram nje, pokazujući ta
ko način na koji muškarci pretpostavljaju da imaju nadmoć nad
ženama, neovisno o kontekstu ili (potencijalnoj) epistemičkoj
nadmoći žena. Njegova moć stoga proizlazi iz njegova spolnoga
identiteta, a ne iz hijerarhijske nadmoći ili stvarnih rezultata. Pu
kovnik Jessep pak pokazuje na koji način muškarci koriste svoju
moć kako bi stvorili okruženje u kojima su žene, unatoč svojim
sposobnostima i postignućima, svedene na seksualne objekte.
Plauzibilno je pretpostaviti da se ova scena može pratiti i ra
zumjeti i bez prepoznavanja ili osvješćivanja ove filozofske di
menzije (iako će vjerojatno gledateljice koje su i same žrtvom
epistemičke nepravde prepoznati u njoj barem neka svoja isku
stva). Gledatelj koji ne uoči odnos moći i način na koji muškarci
koriste svoju moć kako bi ‘ušutkali’ žene svejedno će razumjeti
radnju, usvojiti relevantne informacije i jednako uspješno uklo
piti ovu scenu u radnju filma. Štoviše, scena uspješno služi i kao
referentna točka za odnos likova Demi Moore i Toma Crusea;
njezina ozbiljnost naspram njegove nonšalantnosti, njezina pre
danost naspram njegove površnosti, njezina hrabrost naspram
njegove početne nezainteresiranosti u nekim trenucima pobuđu
ju komične efekte, dok u nekim trenucima ocrtavaju svu težinu
problema s kojim su suočeni ne samo likovi nego i gledatelj,
ukoliko se upusti u filozofsko promišljanje o opravdanosti Koda
crveno. Naravno, film pobuđuje i pitanje odgovornosti marinaca
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obzirom na naređenja koja su im dana; činjenica da su Dawson
i Downey na kraju filma oslobođeni krivnje za ubojstvo, ali su
(ipak) nečasno otpušteni iz vojske, daje naslutiti da film zagova
ra stav prema kojem marianac ipak ima odgovornost nad svojim
postupcima neovisno o zapovjednoj liniji.
U Malo dobrih ljudi filozofska je dimenzija prisutna na temat
skoj razini (u vidu opravdanosti makjavelističkih metoda, kon
sekvencijalizma, pitanju odgovornosti), kao vizualni primjer
(epistemičke nepravde kako ju tumači Fricker) i kao izravna
filozofska diskusija (film obiluje dijalozima u kojima se proble
matizira primjenjivanje Koda crveno, što kulminira u poznatom
monologu Jacka Nicholsona i njegovom ‘Ne možeš podnijeti
istinu!’). No filozofska diskusija može biti prisutna u filmu i na
eksplicitniji način. Dužnost ‘ispravljanja’ moralno loših postu
paka centralno je (filozofsko) pitanje jednog od najkontroverz
nijih filmova jednog od najkontroverznijih redatelja današnjice.
Lars Von Tier filozofske je debate učinio ključnima u filmu Do
gville13, kada Grace (zanemarimo simboličko značenje njezina
imena) mora odlučiti hoće li se osvetiti svojim mučiteljima ili
im oprostiti. Gracein je moralni sustav obilježen potrebom za
opraštanjem, odnosno uviđanjem da u nekim situacijama ljudi
čine loše stvari zbog okolnosti u kojima se nalaze, a ne zbog
svoje loše prirode. Grace je stoga sklona opraštati, iako to dolazi
iz njenog uvjerenja da je moralno superiornija ostalima. Izme
đu ostalog, Grace tvrdi kako pojedinci moraju moći opravdati
svoje postupke drugima i ako u tome uspiju, tada su njihove
radnje ispravne. Ovakav je moralni sustav suprotstavljen onome
njezina oca, koji smatra kako ljudi ne zaslužuju oprost ukoliko
su njihovi postupci loši; to je, tvrdi on, jedini način da ljudima
pokažemo da ih smatramo odgovornima za njihove postupke.
Moralne su interakcije u filmu naizgled utemeljene na načelu
‘milo za drago’. Bježeći od svoje mafijaške obitelji, Grace mo
li stanovnike Dogvillea da ju zaštite, a za uzvrat im pomaže u
obavljanju svakodnevnih poslova. Takvo uređenje funkcionira
na obostrano zadovoljstvo – Grace je zahvalna za zaštitu gra
đana, a oni su zahvalni za njezinu pomoć – sve do trena kada
Grace postane tražena ne samo od svojega oca nego i od poli
cije. Shvaćajući kakvoj se dodatnoj opasnosti izlažu, mještani
traže od Grace da obavlja još više poslova. Njihovo izrabljivanje
prerasta u zlostavljanje, seksualno, psihološko i fizičko, a Grace
postepeno postaje njihova zatvorenica i robinja. Na kraju filma,
građani odlučuju predati Grace njezinome ocu, ne shvaćajući
13 Jednostavnosti radi, zanemarit ću ovdje lik Toma (kojega glumi Paul Bet
tany) i filozofske ideje kojima se bavi. Iako njegova teorijska promišljanja
stoje kao pozadina cijele radnje, sveobuhvatna interpretacija filma prevazišla
bi prostor članka.
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tko je on. Iako Grace u početku očekuje očevu kaznu, otac joj
nudi zaštitu. Grace sada ima mogućnost osvetiti se, ili oprosti
ti. Dosljedna svojem moralnom kodu, Grace tvrdi: „Ljudi koji
ovdje žive rade najbolje što mogu u iznimno teškim okolnosti
ma”, no otac joj postavlja pitanje: „Je li njihovo najbolje zaista
dovoljno dobro?” Grace sada preispituje svoja moralna načela, a
kroz njezinu moralnu dilemu gledatelje vodi sveznajući narator:
„Kako ih je mogla mrziti zbog onoga što su, na kraju krajeva,
samo njihove slabosti? Ona bi vjerojatno i sama napravila ono
što su njoj napravili da je živjela u jednoj od tih kuća. Da bi ih
procijenila obzirom na svoje standarde, kako je to njezin otac
rekao, ne bi li ona, budimo pošteni, učinila isto što i Chuck i Ve
ra i Ben i gospođa Henson i Tom i svi ti ljudi u svojim kućama?
Grace je zastala i dok je stajala, oblaci su se razišli i propustili
su mjesečevu svijetlost. (…) Kao da je i samo svijetlo, do sada
tako milostivo i jedva vidljivo, napokon odbilo prikrivati grad…
I iznenada je i predobro znala odgovor na svoje pitanje. Da je
ona napravila to što su napravili oni, ne bi mogla braniti niti je
dan jedini od svojih postupaka i ne bi ih mogla dovoljno oštro
osuditi… Ne, to što su oni učinili nije bilo dovoljno dobro. I
ako netko ima moć to ispraviti, tada je njegova dužnost to uči
niti. Zbog drugih gradova, zbog ljudskosti, i ne najmanje, zbog
samog ljudskog bića koje je Grace bila.”
Opravdavajući svoj postupak kažnjavanja, a ne opraštanja, Gra
ce postulira novo načelo: Želim koristiti moć da bih ovaj svijet
učinila malo boljim. Ubijanje stanovnika Dogvillea, tvrdi Grace,
jedini je način da se spriječi mogućnost da netko drugi ponovno
proživi sve što je ona proživjela, a time će i svijet postati malo
bolje mjesto.
Još jedan razlog zbog kojeg je Dogville zanimljiv u ovoj ras
pravi jest činjenica da prikazuje dva načina na koji se može fi
lozofirati u filmu. Grace, njezin otac i sveznajući narator filozo
firaju jezikom, u smislu da govore jasno formulirane i precizno
izražene argumente, gotovo na način na koji bi ti isti argumenti
mogli biti izraženi u filozofskom članku ili diskusiji. No filo
zofija se nazire u filmu i u vizualnom obliku, pri čemu pred
meti preuzimaju simboličko značenje. Jedno je takvo mjesečeva
svijetlost koja, u prethodno citiranoj sceni, simbolizira promje
nu Graceina moralnoga koda. Kao što mjesečina više ne može
skrivati grijehe i propuste stanovnika Dogvillea, tako ni Grace
više ne može ignorirati te iste grijehe i opravdavati ih okolno
stima. Njezin moralni sustav mora se revidirati, tako da uključi
nove situacije i nova načela koja postulira. Drugi simbol, koji
otvara problem moralnog sazrijevanja i napretka, ali i pitanje
postojanja i razvijanja zla, sadržan je u vizualnoj slici ogrozda:
„Grace je pogledala ogrozd, tako krhak u glatkoj tami. Bilo je
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dobro znati da će, ukoliko se nitko ne bude loše odnosio pre
ma njemu, u proljeće kao i uvijek biti tamo, a u ljeto će se po
novno savijati pod neshvatljivom količinom bobica koje su tako
ukusne u pitama, posebno s cimetom”. Ovaj naizgled sporedan
opis grma ogrozda može se interpretirati kao simbol čovjekova
moralnog razvoja: ukoliko se nitko ne odnosi loše prema njemu,
ljudsko biće može procvasti, no u okolnostima koje nisu takve,
ono može biti (postati?) sposobno za najveće okrutnosti. Grace
postaje ‘okrutna’ (pravedna?) nakon mučnih iskustava koja je
doživjela u Dogvilleu, no što je stanovnike Dogvillea pretvori
lo u mučitelje? Jesu li to bile okolnosti, kao što Grace tvrdi sve
do svog preobraćenja, ili je to ipak neko inherentno zlo u njima
(nama i svakome)? Film ne nudi odgovor na ovo pitanje, a sam
je Von Tier, komentirajući film rekao da on pokazuje kako se zlo
svugdje može razviti“14.
Ovakvo se filozofiranje pojavljuje ne samo u filmovima već i u
serijama, iako su unutar filozofske analize serije kao kategorija
često zanemarene – nepravedno, obzirom na njihova estetska i
umjetnička svojstva, ali i potencijalnu filozofsku dimenziju. Ne
davno okončan serijal Showtimea Dexter kroz osam je sezona
polemizirao o smrtnoj kazni, odnosno o  opravdanosti ubijanja
onih koji su i sami počinili ubojstvo. Naravno, trik je bio u tome
da Dexter – stručnjak forenzike koji danju radi kao forenzičar
a noću kao serijski ubojica – zbog svoje sociopatske prirode i
nesposobnosti osjećanja emocija ima neutaživu potrebu za ubi
janjem, no pod vodstvom svojeg oca razvija kod koji mu dozvo
ljava da ubija samo one osobe za koje se nedvojbeno pokaže da
su i sami počinili teške zločine i ubojstvo.
Moralna upitnost i opravdanost ovoga koda, pitanje dobra i zla
odnosno Dexterove moralnosti ili nemoralnosti proteže se kroz
gotovo sve epizode, bilo iz njegove subjektivne perspektive, bi
lo iz perspektive zakonodavnoga i kaznenoga sustava. Polemi
ziranju kazne i opravdanja kažnjavanja bila je posvećena i cijela
druga sezona, u kojoj se nakon slučajnog otkrića kostura nje
govih žrtava policijska hajka usmjerava na otkrivanja Dextera.
Različiti likovi ovdje zagovaraju različite filozofske pozicije, a
14 VonTierov je komentar zapravo odgovor na interpretacije filma koje Dogvil
le vide kao ilustraciju Amerike i njezina neodgovorna ponašanja naspram
nasilja (vidi Scott, A. O. (2004)  Dogville: It Fakes a Village, The New York
Times, March 21, http://www.nytimes.com/2004/03/21/movies/dogvilleit-fakes-a-village.html?pagewanted=all&src=pm). Film se svakako može
interpretirati na taj način, ali jednako je zanimljivo film interpretirati kao
umjetnički izričaj Stanford prison experiment-a koji pokazuju da se čak i u
najboljim okolnostima ljudi mogu razviti u iznimno okrutna bića i nanijeti
drugim bićima neopisivu bol. Von Tierov komentar, prema kojem film ne is
tražuje uzroke zla nego naprosto pokazuje da je ono moguće uvijek i svugdje,
podupire takvu interpretaciju.
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diskusija kulminira u sceni sučeljavanja između Dextera i nared
nika Doaxa, Dexterovog kolege koji razotkriva njegov identitet.
Braneći svoj ‘kod’, Dexter tvrdi kako svojim postupcima – ka
žnjavanjem (dakle ubijanjem) kriminalaca – čini svijet boljim
mjestom, a obzirom da, za razliku od Doaxa, to ne radi samo
‘unutar radnog vremena’, smatra kako je moralno nadmoćniji.
No Doax smatra kako je takvo ponašanje nedopustivo, braneći
pritom stav kako pravo na kažnjavanje imaju samo institucije ali
ne i pojedinci.
Dexter neprestano i uvijek iznova preispituje svoga Tamnog Su
putnika, balansirajući tako između kantijanskoga/deontološkoga
načela o apsolutnoj zabranjenosti ubijanja i konsekvencijalistič
koga stava prema kojem se može tvrditi da je ubojstvo moralno
opravdano, ukoliko dovodi do dobrih posljedica. U trenu jedne
od takvih moralnih dvojbi, uzrokovane saznanjem da će nevina
žena umrijeti ukoliko ju on sam ne spasi tako da ubije njenog
ubojicu, Dexter razgovara sa specijalnim agentom Landyem,
koji predvodi policijski tim. Isprva kantovski braneći moralno
načelo, Lundy tvrdi: „Nikada nije opravdano ubiti nekoga!”„Ne,
nije”, slaže se Dexter. No Lundy tada dodaje, „Osim naravno
u jednom slučaju. Da se spasi nevin život”. Shvaćajući to kao
opravdanje za svoje postupke i melem za svoju ranjenu savjest,
Dexter odlučuje izvršiti još jedno ubojstvo kako bi spasio život
nevine žene i zadovoljio svog tamnog suputnika.
Kroz nebrojene Dexterove monologe i ironično-sarkastične ko
mentare na situacije oko sebe, filozofski osjetljivom gledatelju
ne promiče niti filozofsko problematiziranje važnosti emocija,
identiteta i pitanje rađamo li se s nekom jedinstvenom biti koja
određuje tko smo i što smo ili se takvo što (kao što sam Dexte
rov slučaj implicira) razvija zbog trauma koje doživljavamo u
ranom djetinjstvu, koja međutim ostaju neispravljiva i neizlje
čiva. Ključno u cijelome serijalu bilo je Dexterovo neprestano
introspekcijsko propitkivanje kako svojih postupaka i karakte
ra, tako i širih obrazaca interaktivnoga djelovanja u kojima se
zatekao. Preispitujući neprestano svoje odnose sa ljudima koji
ga okružuju, Dexter gradi svoju sliku sebe obzirom na dihoto
miju biološko/sociološko. S jedne strane, on jest serijski uboji
ca koji sadistički uživa u ubijanju, no isto tako, čini se da ljudi
oko njega ne vide zlo u njemu; upravo suprotno, njegova sestra,
supruga i kolege neprestano ističu njegovu dobrotu i pozitivan
utjecaj koji ima na njih. Nekoliko je filozofski relevantnih aspe
kata ovakvog samopropitkivanja. Prije svega, Dexter pokazuje
ulogu koju drugi imaju u našim životima i u slici koju pojedinac
gradi o sebi samome. Kroz svoja nastojanja da izgradi odnose sa
ljudima oko sebe, Dexter preispituje moralne aspekte svakog od
tih odnosa: što znači biti dobar brat, dobar suprug, dobar otac,
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dobar kolega, dobar mentor, te je li moguće ostvariti odnose du
blje povezanosti obzirom na njegovu mračnu stranu. Ne jednoj
višoj razini, ovime se otvara pitanje naše sposobnosti da se istin
ski povežemo s drugim bićima, ali i epistemološka dimenzija
koju takvi odnosi donose. Dexterov slučaj pokazuje da je skep
tički stav o poznavanju tuđih umova i karaktera barem donekle
opravdan: motivi i razlozi drugih ljudi zaista ostaju skriveni iza
njihovih ‘maski’ kojima oni prikrivaju svoj pravi identitet i svoje
prave motive.
Ova donekle pojednostavljena analiza koju sam ovdje ponudila
pretpostavlja da su filozofski aspekti serije dovoljno apstraktni
da bi bili od važnosti i značaja ne samo za jednu koherentnu in
terpretaciju serije, nego i kao okvir unutar kojeg se radnja može
odvijati. Na kraju krajeva, zastupnici stava o filmu kao filozof
skome mediju upravo to i žele: teza prema kojem film nudi po
tencijal za originalni filozofski doprinos povlači da taj doprinos
ima važnost koja nadilazi interpretiranje samog filma.
U svakom slučaju, kraj druge sezone, u kojem nizom spletki i
akcijskih zaokreta i zavrzlama Dexterov kolega Doax biva pro
glašen koljačem, može se činiti kao moralna poruka serije: zlo
mora biti savladano, a u onim slučajevima u kojima ne postoji
zakonski način da se to učini, pojedinac to može učiniti na svoj
način, i njegovi su postupci opravdani neovisno o tome. Ubija
nje, oduzimanje tuđeg života nije loše, ukoliko je riječ o nemo
ralnim ljudima koji su i sami činili zlo. Ovakva ‘ratovanjem do
mira’ metoda naravno ima svoje probleme i teško je ne zapitati
se je li takav kraj druge sezone zaista moralno zadovoljavajući15.
I sam Dexter, u epilogu dolazi do sličnog zaključka: „Jesam li
zao? Jesam li dobar? Neću više postavljati takva pitanja. Ne
mam odgovore. Imali li ih vi?”
Ovakvim otvorenim pozivom Dexter i sam postavlja gledatelje
pred moralnu dilemu. Treba li njegov lik prosuđivati obzirom
na motive koji ga navode na djelovanje (potreba za ubijanjem)
ili obzirom na posljedice njegovih djelovanja (kažnjavanje zlih,
osvećivanje nevinih, zaštita onih koji bi inače postali žrtve nje
govih žrtava). Naravno, gledatelji su kroz gotovo svaku epizo
15 Obzirom da je Doax unatoč donekle sumnjivoj prošlosti ipak nedužan, a sli
jedom okolnosti za koje je Dexter kriv on pogiba, postavlja se pitanje nije
li time i sam Dexter postao kandidat za ‘svoj stol’. Drugim riječima, Doa
xova smrt jest nepravedna zato što Doax jest nevin, na čemu i sam Dexter
inzistira te zbog toga i ubija Doaxova ubojicu. No, činjenica je da Doaxova
smrt omogućuje Dexteru da nastavi sa svojim dvostrukim identitetom. U tom
smislu, može se činiti da sama serija zagovara stav prema kojem je ne samo
kažnjavanje krivih opravdano, nego se i pogreška u sustavu koja dozvolja
va ‘kažnjavanje’ nevinih ponekad može opravdati, ukoliko dovodi do dobrih
posljedica.
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du svih osam serijala pratili Dexterovo neprestano propitkivanje
svojih postupaka pri čemu su ostali likovi služili kao glasno
govornici različitih moralnih stavova. Samoubojstvo njegovog
oca, uzrokovano saznanjem o tome u kakvo je čudovište pretvo
rio svojega posvojenog sina, može se interpretirati kao svjesnost
o pogrešnosti moralnog načela koje je usađivao sinu (dakle,
neodrživosti utilitarističko-konsekvencijalističkog načela), dok
se međutim reakcija Dexterove zamjenske majke doktorice Vo
gel, koja inzistira na stavu da je Dexter pozitivna sila u svemiru
koji je inače napučen silovateljima, ubojicama i drugim vrsta
ma ljudskih čudovišta, može učiniti prihvatljivom onima koji
se drže ‘oko za oko’ principa i koji brane konsekvencijalizam.

Prepoznavanje filozofije u filmu
Neovisno o tome koliko se plauzibilnima činile ove interpretaci
je, želim sada postaviti pitanje koje smatram ključnim ne samo
za rasprave o filozofiranju filmom, već i za rasprave i bliskosti
(nerazdvojivosti i istosti) filozofije i književnosti. Naime, neo
visno o tome koliko se ideja o filozofiranju filmom/književnim
djelom činila plauzibilna (a u slučaju kao što je Dogville ili Ma
trix čak i neospornom), ostaje pitanje u kojoj je mjeri filozofska
dimenzija filma ili književnoga djela zaista ‘u djelu’, a u kojoj
mjeri ona ovisi o gledatelju (čitatelju). Dilema je sljedeća: uko
liko je gledatelj već upoznat s filozofskim problemom (teorijom,
principom) koje se u djelu otvara, tada mu filozofska dimenzija
filma neće predstavljati niti novo niti originalno filozofsko otkri
će. Ukoliko pak nije upoznat s dotičnim filozofskim elementom,
tada mu on može promaknuti i posljedično, gledanje filma neće
rezultirati nikakvim (novim) filozofskim znanjem. Na temelju
ovakvog promišljanja morali bismo zaključiti da je početno pi
tanje – može li se filmom filozofirati – u velikoj mjeri ovisno o
pojedinačnim gledateljima i njihovom pozadinskom znanju, a
ne samo o tome na koji je način filozofija prisutna u filmu.
Unatoč tome međutim, ostaje intuicija da neki filmovi naprosto
jesu filozofski u tolikoj mjeri da se filozofska dimenzija mora
prepoznati; ukoliko se ona ne prepozna – a još i važnije, ukoliko
gledatelj nema relevantno znanje o tome koji je točno filozofski
problem ili teorija kauzalni generator filma – tada će filmovi na
prosto ostati neshvatljivi. Primjerice, čak i nasumični komentari
gledatelja na filmove kao Nebo boje vanilije, Matrix ili Revol
ver (Guya Ritchia) dostupni na You tubeu pokazuju da je ove
filmove teško pratiti ukoliko gledateljima nedostaje relevantna
filozofska pozadina o skeptičkim scenarijima.
No, kao što nam povijest interpretacije i kritike pokazuje, uz
dovoljno maštovitosti, filozofska se interpretacija može namet
nuti gotovo na sve. Tako bi se primjerice moglo tvrditi da serija
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Zakon braće, koja se na prvi pogled može interpretirati kao ilu
stracija korumpiranosti Amerike i kao savršen primjer toga kako
‘pojedinci iz sjene’ vuku konce s nastojanjem da vrlo mala i jav
nosti potpuno nepoznata šačica ljudi upravlja cijelim svijetom (u
duhu poznatih teorija zavjere), isto se tako može interpretirati i
kao platonovsko-dekartovski manifest o važnosti i primatu epi
stemološko-moralnih ideala – znanja, pravednosti i vrline – kao
alatima koji nadjačavaju i najjače fizičke prepreke i korumpi
rane pravne sustave. Glavni junak Michael Scofield oličenje je
najviših moralnih načela i pravi primjer življenja kršćanske eti
ke – uvijek spreman na žrtvovanje sebe za dobrobit drugih, uvi
jek pun razumijevanja i oprosta za one koji su to zaslužili izuzev
za samoga sebe, nikada (pa čak ni kada bježi od smrtne kazne)
prezaposlen ili u prevelikoj žurbi da pregazi obećanje ili tretira
druge kao sredstvo a da im se pritom ne oduži na neki prikladan,
quid pro quo način, uvijek odmjeren i nikada hedonist – Scofi
eld ne priznaje moralni partikularizam i svoje postupke uvijek
opravdava načelom ‘jer je to ispravno’. S filozofske strane još
je i zanimljivije kako sebe (i sve ostale) iz svih (mogućih i ne
mogućih, ali uvijek po život opasnih) situacija spašava isključi
vo znanjem, intelektom i domišljatošću, iako protiv njega stoje
milijunske kompanije, najbolji FBI agenti (koji su, uz naravno
ljubav prema domovini, i dodatno motivirani željom za zaradom
ili ucijenjeni životima svoje obitelji) i gotovo svaki članak ame
ričkog kaznenog sustava. Iz epistemološke perspektive, njemu
nasuprot stoji lik njegova brata Lincolna, ne pretjerano pamet
nog ali snažnog i nasilju sklonog štemera koji u nekoj mjeri ima
‘mudrost ulice’, ali se zbog svoje nagle ćudi i nepromišljenosti
gotovo uvijek nađe u situacijama iz kojih nema izlaza. Upravo
se u načinu na koji Michael znanjem uspijeva  riješiti one pro
bleme koje Lincoln ne može riješiti silom (Kompanija novcem
a američki kazneni sustav električnom stolicom), može učita
ti hvalospjev epistemologiji. Činjenica da je znanje samo kod
Michaela spojeno s vrlinom (za razliku od primjerice T-Baga
koji uz Scofielda predstavlja oprimjerenje racionalističke snage
svijetla uma ali ostaje inherentno i neispravljivo nemoralan, ili
primjerice Mahonea koji, unatoč usponima i padovima – etičkim
i epistemološkim – dolazi najbliže do ispunjenja ovih ideala) na
aristotelovski je način i poenta serije: znanje i vrlina uvijek po
bjeđuju – bogate, blesave, korumpirane, moćne; ukratko sve one
koji ne ispunjavaju ideal znanja i vrline na način na koji Michael
ispunjava.
Pitanje je naravno koliki bi postotak gledatelja s odobrenjem
prihvatilo ovu analizu jedne od najgledanijih serija prošloga
desetljeća. Na stranu epistemološke, etičke (pa čak i estetske)
osobine Michela, ono što je gledatelje držalo prikovanima za
ekrane sigurno nije bila filozofija.  Niti tvorci serije nisu  imali
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namjeru potaknuti ljude na povratak u školske klupe, neovisno
o tome koliko je često Michael spašavao stvar upravo zahva
ljujući onome što je u njima naučio. Prema njihovim riječima,
primarna je ideja bila napraviti seriju o bijegu iz zatvora i to
preko tlocrta zatvora kojeg onaj koji bježi ima istetoviranog na
svome tijelu16. Sve ostalo – brat koji spašava brata, korumpi
rani američki političari, ljubavne priče – dakle sve ono što je
gledatelje zaintrigiralo, uvršteno je u seriju kako bi se ispričala
priča o bijegu iz zatvora, a ne priča o pametnom i glupom bratu,
odnosno epistemološko-etički hvalospjev Platonovim i Descar
tesovim idealima.
Ovakva interpretacija Zakona braće pokazuje da je filozofska
interpretacija moguća čak i u onim slučajevima kada u samom
djelu nema nikakvih referenci na filozofske probleme i teorije.
No isto je tako moguće da filozofska interpretacija u potpunosti
izostane, čak i kada su filozofske reference i više nego prisutne.
Primjerice, na Comic Con panelu 2013. godine posvećenome
Dexteru samo je jedno pitanje publike bilo posvećeno moralno
sti serije, no niti glumci niti scenaristi nisu ga shvatili kao poziv
za filozofskim promišljanjem o tome je li Dexter dobar ili zao,
jesu li njegovi postupci opravdani ili ne17. Razlozi za to mogu
biti svakojaki. S jedne strane, često se pretpostavlja da usredo
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
kognitivnoj vrijednosti umjetnosti. Na generalnoj razini, pitanje
je da li estetska procjena uključuje i procjenu kognitivne (i mo
ralne) dimenzije djela. U našem slučaju, dilema koja se otvara
jeste može li gledatelj filmu (seriji) pristupiti kao umjetničkom
djelu i pritom biti usredotočen na filozofske segmente. Neki au
tori tvrde kako su ta dva stava (estetski naspram filozofskome)
međusobno isključivi: zauzimanje estetskog stava onemogućuje
uzimanje u obzir filozofske dimenzije a usredotočenost na fi
lozofsku dimenziju pretpostavlja zanemarivanje estetskog stava
i posljedično, dovodi do zanemarivanja umjetničkih svojstava
filma. Koristiti film kao medij filozofske argumentacije znači
instrumentalizirati film i uskratiti mu njegov umjetnički status.
Izostanak filozofske diskusije u slučaju Dextera može se obja
sniti činjenicom da su gledatelji bili primarno zainteresirani za
estetsku dimenziju serije i umjetničku izvedbu samih glumaca.
16 Prison Break Panel – The Creation of the Series. Paley Center (http://www.
youtube.com/watch?v=LQpBInBjdLk). Obzirom na ovakve namjere autora,
hrvatski prijevod Zakon braće nije dobro rješenje. Serija se u originalu naziva
Prison break, što jasno ukazuje na namjeru autora da stvore seriju o bijegu iz
zatvora.
17 http://www.youtube.com/watch?v=KsyDwTNTvq8.
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Umjesto pitanja o tome je li Dexter moralan ili nemoralan, jesu
li njegovi postupci opravdani ili ne, gledatelje je zanimalo kako
se Michel C. Hall priprema za ulogu, na koji način preuzima
identitet fikcijskog lika a svoj ostavlja po strani, na koji način
je ‘voiceover’ tehnički napravljen tako da istovremeno prati i
događaje i Dexterova psihološka stanja.
Drugo objašnjenje za izostanak filozofske interpretacije djela
može biti činjenica da gledatelj naprosto nema dovoljno poza
dinskog znanja da bi nešto identificirao kao filozofski relevant
no. Primjerice, dugotrajna izloženost žena epistemičkoj neprav
di pokazuje da još uvijek ne postoji svijest o tome da se takvom
praksom ženama nanosi povreda; obzirom na to, Malo dobrih
ljudi neće niti potaknuti rasprave o tome. Potencijalni prigovor
na ovu tezu jest tvrdnja da neke teme naprosto jesu filozofske i
da su kao takve tradicionalno i prepoznate. Najčešće se govori
o pitanjima koja su distinktivno filozofska, kao što je problem
determinizma, slobode, morala, znanja, vrline. U kojoj su mje
ri ta pitanja ‘distinktivno filozofska’ podložno je raspravi18 no
pretpostavimo ovdje da su gledatelji u dovoljnoj mjeri upoznati
s filozofskim problemima da ih barem donekle pouzdano mogu
prepoznati u filmu. Da li to znači da možemo tvrditi da filmovi
mogu biti ilustracije i pružiti distinktivni filozofski doprinos?
Ovdje moramo nastaviti oprezno i prije no ponudimo odgovor,
pogledajmo neke probleme koji se otvaraju ako potvrdno odgo
vorimo na ovo pitanje. Jednostavnosti radi, podijelit ću ih u tri  
skupine.

(I) 
Filozofska dimenzija filma i pozadinsko znanje
Pišući o Tankoj crvenoj liniji Terrencea Malicka filozofi i kritiča
ri istakli su između ostalog kako se film bavi mračnom stranom
duše Amerikanaca, transcendentalizmom Emersona i Thoreau
ea, Heideggerovom ontologijom i razlikovanjem između fizičke
smrti i ontološke smrti, promišljanjima o smrtnosti i prolaznosti;
neki su tvrdili kako film primarno istražuje mitsku dimenziju
izgubljenoga raja i otvara pitanja iskupljenja. Neki su pak tvr
dili da je ono što je ključno u filmu odnos prirode prema čovje
ku; film pokazuje nedodirljivost prirode i njezino neobaziranje
na ljudske patnje, ali pokazuje i prirodu koja je zapravo veće
dobro, duhovna domena ili prijelaz na drugi svijet19. Zanema
rimo na trenutak raznolikost (pa čak i nekoherentnost) ovakvih
18 Vidi Berčić, B. nav. delo i Vidmar, I. nav. delo.
19 Davies, D. ed. (2009) Thin Red Line, London and New York: Routledge;
Falzon, C. (2002) Philosophy Goes to the Movies, London and New York:
Routledge.
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interpretacija; naposljetku, velika umjetnička djela podložna su
bezbrojnim interpretacijama. Moje je pitanje, ima li prosječan
gledatelj zaista dovoljno pozadinskoga znanja da bi u filmu pre
poznao transcendentalizam, Hedeggerovu ontologiju, mitsku di
menziju ili ideju o prirodi kao većem dobru? Čini se naime da
nema; ako film i otvara određeni problem ili se bavi distinktivno
filozofskim konceptom kojega gledatelji mogu prepoznati, to ne
znači da oni mogu prepoznati i obuhvatniju filozofsku teoriju
koja je u pozadini. Matrix i Nebo boje vanilije savršeno ilustri
raju skeptičke scenarije no to ne znači da će gledatelj u njima
prepoznati te ilustracije. Obzirom na to, možemo zaključiti slje
deće: film može ilustrirati filozofski problem, koncept ili teoriju,
no bez prikladnoga pozadinskoga znanja gledatelj to neće moći
uočiti. Obzirom na to, možemo dalje zaključiti da je i pitanje o
originalnom doprinosu relativno obzirom na pozadinsko znanje
gledatelja. Studentima filozofije Matrix može pomoći da bolje
shvate skepticizam i da, promišljajući o filmu, razviju i poveća
ju svoje razumijevanje skeptičkoga scenarija. No to ne znači da
će profesor epistemologije iz filma dobiti originalan doprinos
a ne tek estetski i umjetnički zanimljivu ilustraciju skeptičkog
scenarija.

(II) 
Doseg filozofske dimenzije
Drugo pitanje koje želim potaknuti tiče se dosega filozofske di
menzije. Iako je i u ovom slučaju problem relativan obzirom na
film/seriju koju analiziramo, plauzibilno je tvrditi da filozofska
dimenzija u filmu nije elaborirana i razrađena u istoj mjeri u
kojoj je to slučaj unutar filozofije, što dovodi u pitanje tezu o
originalnome doprinosu filma filozofiji. Rekli smo da je veliki
dio Dogvillea posvećen pitanju o tome tko ima pravo kažnja
vanja i jesu li takvi postupci pravedni. Graceinino bismo mo
ralno promišljanje mogli okarakterizirati i kao preispitivanje
moralnog karaktera i moralne djelatnosti. Film isto tako može
biti svojevrsni misaoni eksperiment pri čemu se gledatelji sta
vljaju u poziciju u kojoj oni sami zamišljaju što bi učinili da su
na njezinome mjestu20. No potrebno je mnogo vezivnog tkiva da
20 Tezu o umjetničkome djelu kao ‘misaonom eksperimentu’ brani nekoliko au
tora, među kojima su najpoznatiji Carroll, N. (2002) The Wheel of Virtue:
Art, Literature, and Moral Knowledge, Journal of Aesthetics and Art Cri
ticism 60,1, pp. 3–26, Davies, D. (2007) Thought Experiments and Fictio
nal Narratives, Croatian Journal of Philosophy, 7, 9, pp. 29- 45, Davies, D.
(2008) Can Film Be a Philosophical Medium?, Postgraduate Journal of Aest
hetics, 5, 2, pp. 1-20 i Swirski, P. (2007) Of Literature and Knowledge: Ex
plorations in Narrative Thought Experiments, Evolution, and Game Theory,
London: Routledge. Svi se oni slažu kako kognitivna vrijednost umjetnosti
proizlazi iz činjenice da umjetnost – primarno narativnu, kamo spadaju film
i književnost – možemo smatrati analognom misaonim eksperimentima. Za
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bi njezino moralno promišljanje poprimilo one dimenzije koje
spominju filozofi poput Toma Scanlona kada govore o važnosti
opravdanja vlastitih postupaka drugima. Problem je još i veći
kada je potrebno odgovoriti na pitanje o generalizaciji načela
koja film zagovara, a koja čitatelj prihvaća. Primjerice, Gracein
je postupak kažnjavanja opravdan njezinim načelom ‘Želim
svijet učiniti boljim’, pri čemu uništavanje Dogvillea smanjuje
mogućnost ponavljanja njezine tragedije. Svijet koji ne sadrži
patnju koju je ona proživjela, svijet u kojem niti jedno živo biće
nije podvrgnuto poniženju i fizičkoj boli kao što je to ona bila
svakako jest bolje mjesto. Upitno je, no čini se da način na koji
je Dogville (i ono što njezini stanovnici čine Grace) prikazan
opravdava masakr kojeg Grace čini i gledatelji, koji se poisto
vjećuju s njom, prihvaćaju njezine postupke. No da li to zaista
znači da prihvaćaju i njezino načelo ‘moć treba koristiti da bi
se svijet učinio boljim’ odnosno da li bi znali primijeniti načelo
u drugačijim situacijama u kojima bi ono trebalo biti prihvaće
no?21 Možemo se složiti da je Dogville loše mjesto koje ne bi
trebalo postojati, no film zapravo ne odgovara na pitanje ‘što
svijet čini boljim mjestom’. Također ne odgovara na pitanje o
tome koliko je svijet velik ili tko ima pravo odlučiti hoće li neke
(koje) radnje taj svijet učiniti boljim. Primjerice, razne interve
nističke akcije često se opravdavaju ‘boljim mjestom’ – svijet
će biti bolje mjesto ukoliko se ‘zapadni svijet’ umiješa u one
kulture koje primjenjuju praksu osakaćivanja ženskih genitali
ja. Robovlasnički sustav američkoga juga temeljio se (naravno
djelomično) na ideji da će Crncima biti bolje budi li pod paskom
Bijelaca, obzirom da su sami nesposobni brinuti se o sebi. Mno
go je krvi proliveno u svijetu zato da bi taj isti svijet postao bolji;
činjenica da i dalje nije bolji možda pokazuje probleme ovog
načela i njegove implementacije.

(III) 
Širi kontekst filozofske dimenzije filma
Dva su šira problema na koje ukazuju primjeri koje smo razmo
trili. Prvo, jesu li moralni zaključci do kojih film dolazi primje
njivi samo na film (odnosno na fikcijski svijet kojeg film prika
kritiku toga stava koji se temelji na potrebi za uočavanjem slabosti analogije
vidi Vidmar (forthcoming).
21 Jedan ‘film osvete’ koji pada na pamet jest Kill Bill, u kojem se Uma Thur
man na slično krvavi način obračunava sa svojim mučiteljima. No filozofski
je segment kod Tarantina drugačije predstavljen (jedna od scena u kojima se
spominje pitanje osvete jest komentar jednog od šerifa koji dolazi na mjesto
pokolja u kapelici, koji kaže: „Ova je žena zaslužila svoju osvetu”). Osvetu
je Uma Thurman i dobila (zajedno sa djetetom), no filozofska teorija u poza
dini jest ‘oko za oko’ retribucijska teorija, a ne neki vid konsekvencijalizma
o kojem Grace govori.
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zuje) ili i šire, na način da gledatelj može primjenjivati načela u
svojem životu? Drugo, u kojoj mjeri način na koji je određeni
filozofski problem prikazan i način na koji su likovi prikazani
uvjetuje gledateljevo prihvaćanje zaključka do kojih film dovo
di? Iako oba ova pitanja potrebuju detaljniju analizu, ovdje samo
želim pokazati potencijalne probleme za stav o originalnom
doprinosu.
Vratimo se na Dextera. Rekli smo da se serija bavi (ili može
potaknuti promišljanje o) moralnosti kažnjavanja i opravdanosti
ubijanja te da je u tom kontekstu Dexter moralno problematičan
lik. No činjenica je da je Dexter ujedno i netko koga gledatelji
vole i kroz osam sezona simpatije gledatelja su na njegovoj stra
ni. Obzirom na to, postavlja se pitanje mogu li gledatelji donijeti
moralni sud o onim moralnim problemima koje smo prethodno
identificirali, a da taj sud ne bude pod utjecajem simpatija koje
osjećaju za Dextera. Ukoliko je ono što on radi problematično
ili pogrešno, tada bismo trebali navijati za njegovo uhićenje, no
to nije slučaj. Da je Dexterov lik drugačiji, da nije humoristi
čan, sarkastičan i samoironičan na način koji pobuđuje pozitivne
emocije gledatelja, da Dexter ne radi to što radi zbog svoje tra
umatične prošlosti nego primjerice zbog zlog karaktera, da li bi
oni i dalje odobravali to što on radi? Da je u finalu druge sezone
umjesto Doaxa, koji je kroz cijeli serijal prikazivan kao Dextrov
neprijatelj, nastradao lik nešto simpatičnijih junaka poput Bati
ste ili Masuke, da li bi gledatelji i dalje imali osjećaj olakšanja?
Problem je dakle, u kojoj je mjeri moguće filozofski doprinos
filma, pa čak i njegovu ilustrativnu funkciju, odvojiti od detalja
fikcijskog svijeta.

Film i filozofija: namjera autora
U raspravi smo se do sada bavili prvenstveno pitanjem o tome
može li film filozofirati, ili je maksimalni doseg filma taj da bude
ilustrativni prikaz filozofskoga problema. Na općenitoj razini,
pokazalo se da granica ilustriranja i filozofiranja nije jasna. Iako
je plauzibilno tvrditi da ilustracija može potaknuti promišljanje
koje će rezultirati originalnim filozofskim uvidom kod gledate
lja22, tvrdila sam da su odgovori na oba pitanja relevantni obzi
rom na gledatelja; u oba slučaja, potrebno je neko pozadinsko
znanje da bi se uočila filozofska dimenzija i prepoznala origi
nalnost, važnost i eventualni stupanj elaboracije problema. Ovaj
stav o relevantnosti gledatelja može se dovesti u pitanje tako da
se tvrdi da su namjere autora da napravi filozofski film ono što u
konačnici određuje je li film filozofski.
22 Ovdje možemo imati na umu slučajeve moralnog učenja koji se mogu
ostvariti kroz film.
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Naime, može se tvrditi da će film biti u onoj mjeri filozofski u
kojoj je to njegov tvorac odredio time što je napravio film na
način na koji jest, sa svojstvima koje film ima23. Ukoliko postoji
filozofska dimenzija u filmu, tada je ona rezultat autorove na
mjere da ju učini gradivnim elementom filma, što je dalje mogu
će zato što sam autor ima relevantno znanje o filozofiji. Doista,
za neke se filmove čini da su i nastali samo zato da bi ilustrira
li neki filozofski problem24. Isto tako, filmski opusi pojedinih
redatelja nezaobilazno se interpretiraju kao filozofski filmovi.
Dva su najčešća primjera: stvaralački opus Ingmara Bergmana
i Terrenca Malicka godinama već inspiriraju interpretacije koje
ne samo da analiziraju filozofske momente u filmovima, nego
štoviše, rasprava se češće vrti oko pitanja koji je točno filozof
ski sustav, ideja ili autor primarno polazište. Teza prema kojoj
se filmom filozofira dodatno se može osnažiti činjenicom da i
Bergman i Malick   imaju pozamašno filozofsko zaleđe25. Pri
mjerice, Malickova je veza s filozofijom direktna, obzirom da
je on filozofiju studirao na prestižnom harvardskom sveučiliš
tu gdje je radio sa Stanleyem Cavellom, nakon čega je, za vri
jeme boravka na Oxfordu planirao pisati rad pod mentorstvom
Gilberty Rylea. Zanimljivo je da su primarni interesi Malicka
u tom razdoblju bili filozofija Kierkegaarda, Heiddegera i Wit
tgensteina, a kao što smo prije vidjeli, mnogi su se interpretato
ri njegovih filmova pozivali upravo na tu činjenicu. Iako ovaj
argument ima svoju težinu, već smo doveli u pitanje može li,
unatoč namjerama i filozofskome obrazovanju autora, prosječni
gledatelj prepoznati te ideje u filmu. Dakle, čak i ako sam autor
ima namjeru učiniti filozofski film i tu namjeru uspješno rea
lizira, ostaje otvoreno pitanje hoće li i u kojoj mjeri filozofska
dimenzija biti prepoznata. Osim toga, ako i pretpostavimo da je
Malick imao namjeru stvoriti filozofski film, i da je obzirom na
svoje obrazovanje imao na raspolaganju sve potrebne filozofske
resurse da to učini, višestrukost filozofskih interpretacija (kao i
23 Ovdje možemo zanemariti pitanje autorstva (postoji li jedinstveni autor filma
na način na koji postoji jedinstveni autor književnoga djela); činjenica da
postoji film pretpostavlja da postoji netko tko ga je napravio, neovisno o tome
radi li se o jednom tvorcu ili o više njih i pitanje je da li je filozofska dimen
zija filma određena namjerama tvor(a)ca filma. U velikoj mjeri, ovo pretpo
stavlja intencionalističku teoriju interpretacije, prema kojoj je značenje filma
(a tako i pitanje ima li film  filozofsku dimenziju) određeno namjerama auto
ra, no to nije točno. Kao što je Berys Gaut pokazao, namjere autora značajne
su za neke aspekte djela, no ne za sve. U tom smislu, kao što ću tvrditi, to
što je autor želio otvoriti ili ilustrirati neki filozofski problem ne znači da je
u tome i uspio, baš kao što činjenica da nije imao namjeru uvrstiti filozofsku
dimenziju u djelo ne znači da ona nije prisutna.
24 U ovom je kontekstu zanimljiva analiza Rashamona koju je ponudio Berys
Gaut u Gaut, B. nav. delo.
25 Vidi Davies, D. ed. (2009) Thin Red Line, Routledge i Livingston, P. (2009),
Cinema, Philosophy, Bergman, Oxford: Oxford University Press.
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nedostatak njegovih stavova o tome koji filozofski problem je
želio analizirati) dovodi u pitanje stav o jednoj glavnoj filozof
skoj namjeri kod Malicka.
Drugi problem koji se otvara ukoliko se tvrdi da namjere auto
ra određuju da li film filozofira jest činjenica da autor ne može
imati kontrolu nad time kako će film utjecati na gledatelje i koja
će promišljanja u njima potaknuti. Pokazali smo već da autori
Zakona braće uopće nisu imali namjeru baviti se filozofijom;
jednako je plauzibilna pretpostavka da autori Malo dobrih lju
di nisu namjeravali ukazati na problem epistemičke nepravde.
Dakle, iako autor može imati namjeru napraviti filozofski film,
bilo na način da se oslanja na neki filozofski problem, teoriju ili
sustav, bilo na način da ponudi vlastiti filozofski stav, prepozna
vanje te dimenzije (koja se može očitovati ili na razini ilustra
cije ili na način originalnog doprinosa) ovisno je o gledatelju i
njegovome pozadinskom znanju i interesima.
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FILM AS PHILOSOPHY
Abstract
In this paper the author examines the view according to which film
is a medium of philosophy. One of the most pressing issues in this
debate is whether film can provide original philosophical contribution,
or whether it can only illustrate a given philosophical problem. The
author claims that this question cannot be raised independently of the
perspective of a viewer and his background knowledge.
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УПОТРЕБА МИСАОНИХ
ЕКСПЕРИМЕНАТА У
ФИЛОЗОФИЈИ И ФИЛМУ
Сажетак: У прилогу се разматра улога коју мисаони експеримен
ти имају у филозофији, такође и могућност њиховог приказивања
у филмовима. Мисаони експерименти могу продуктивно повезати
филозофију и филмски медијум. Након што је укратко скицирана
типологија оних експеримената који су погодни за филмску ин
терпретацију (пре свега оних који тематизују проблеме брисања
разлике између стварности и привида, проблеме личног идентите
та и етичке парадоксије), на примеру три филма (Вртоглавица,
Матрикс, Нема земље за старце) приказује се конкретна реали
зација мисаоних експеримената филмским средствима. На крају
прилога се тематизује хеуристички и дидактички значај филмова
за филозофију управо преко приказа мисаоних експеримената.
Кључне речи: мисаони експерименти, филозофија, филм, Врто
главица, Матрикс, Нема земље за старце

Филозофски метод мисаоних експеримената и
њихов филмски приказ
Изазов за филозофску мисао не лежи искључиво у одсли
кавању стварности онакве каква јесте, него и у замишљању
стварности каква би могла бити. И на једном и на другом
путу је могуће успоставити кореспонденцију између ми
шљења и стварности, али са обрнутим предзнаком: у првом
(„адеквационистичком”) моделу мишљење се оријентише
ка наводно објективним структурама стварности, у другом
(„пројекционистичком”) моделу мишљење само конструише
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структуре које се претпостављају да чине стварност која се
дословно „моделује” према тим мисаоним структурама. По
стоји у склопу филозофије, али и уопште науке, начин да
се закључци о стварности доносе на основу њеног свесног
моделовања од стране мислиоца који решава неки проблем.
Мишљење онда оперише у оним условима које диктира сам
проучавалац стварности. Тиме је у формалном погледу да
та сличност са експериментом као оним начином пројекто
вања стварности чије „конце” држи истраживачки субјект
у сопственим рукама, с том разликом што у првом случа
ју није неопходно чак ни манипулисати објектима, него је
довољно све замислити у „сопственој глави“. Такву врсту
експеримената у филозофији и науци називамо мисаоним
експериментима.1
И док је значај мисаоних експеримената у природним нау
кама саставни део припреме „правог” експеримента – сваки
експеримент почиње прво „у глави” истраживача –  у фило
зофији се замишљање ситуација према сценарију Шта би
било, ако би ... није узимало у обзир као конструктивно раз
рађен метод којим би се филозоф свесно служио, него пре
као налет имагинације (Кант [Kant] би рекао „продуктивне
уобразиље”) или тренутне инспирације, где случај игра ва
жну улогу, а до изражаја може доћи посебан таленат дотич
ног филозофа да проналази аналогије између стања ствари.
Мисаони експерименти су обично уткани у филозофску
аргументацију – обично им претходи разматрање неке тезе
коју управо тај експеримент треба да поткрепи или, напро
тив, оспори, или се сама теза (евентуално противтеза) изво
ди у виду закључка после хипотетичког приказа ситуације,
дакле, на крају аргументације. Међутим, у последње време
се мисаони експерименти све више тематизују као специ
фичан филозофски метод. Заслуге за то има посебно упо
треба таквих експеримената у савременој филозофији духа
(philosophy of mind; довољно је присетити се Вилијамсовог
[Williams] или Парфитовог [Parfit] експеримента размене
тела, Серловог [Searle] аргумента кинеске собе, Џексонове
[Jackson] пројекције научнице Мери, Патнамовог [Putnam]
примера мозгова у посуди и слично). У њима се рефлекту
је једна особина која мисаоне експерименте у филозофији
раздваја од сличних експеримената у природним наукама:
1 У филозофији науке се они сматрају менталним моделима. Упор: Miš
čević, N. (1992) Mental Models and Thought Experiments, International
Studies in the Philosophy of Science 6, p. 215–226; Nersessian, N. J. In the
Theoretician’s Laboratory: Thought Experimenting as Mental Modeling, in:
Proceedings of the 1992 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Asso
ciation 2, eds. Hull, D. et al. (1993) East Lansing, MI: Philosophy of Science
Association, p. 291–301.
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они могу бити намерно тако формулисани да противрече
стварности, односно чињеницама. Они, другим речима,
развијају „контрафактички сценарио”.2 Не једноставно због
неке екстравагантности сопствене мисли или намере да се
читалац забави (мада и то може бити секундарни мотив),
него због већег контраста и још дистинктнијег маркирања
оних црта стварности чији приказ треба потврдити или опо
вргнути експериментом. Мисаони експерименти у филозо
фији могу тако попримити научно-фантастичне размере (ка
ко друкчије тумачити случајеве замишљања мозгова у посу
ди којима манипулише зли научник, „франкенштајновско”
пресађивање мозга једне особе у тело друге, „уживљавање”
у слепе мишеве или „луде марсовце” и слично). Али, иако
замишљени случајеви могу деловати ексцентрично и гро
тескно, њихово разматрање може довести до нових увида
у комплексне проблеме, формулације провокативних теза,
изоштравања аргументације и покретања продуктивних ди
скусија.
Иако се мисаони експерименти као засебан метод разматра
ју тек однедавно (у последњих двадесетак година), њихова
употреба се може документовати од почетка филозофије.3
Зенонове парадоксије (побијање могућности кретања у при
мерима Ахила и корњаче или лета стреле), Платонов мит о
пећини, Морова [More] или Кампанелина [Campanella] визи
ја идеалне државе, Декартова [Descartes] хипотеза о злом ду
ху (проблем (не)разликовања сна од јаве), Паскалова [Pascal]
опклада, добровољни затвореник код Лока [Locke], Хобсов
[Hobbes] или Русоов [Rousseau] сценарио о природном ста
њу, Кантов коперникански обрт, Хегелова [Hegel] парабола
о господару и слузи) ово су само неки од „класичних” при
мера мисаоних експеримената у филозофији. Њихов број се
све више увећава у савременој аналитичкој филозофији, а
чини се да је овде замишљање такве врсте експеримената
саставни део филозофског мишљења. Читајући најнови
је публикације англосаксонских (аналитичких) филозофа,
стиче се утисак као да се надмећу у томе чији мисаони екс
перимент ће бити оригиналнији, луциднији и релевантнији
2 Упор. о овоме Бертрамову дефиницију коју даје у уводу свог зборника:
„Сценарио је наративно развијена ситуација. Један сценарио је контра
фактичан управо онда када се наративно развије ситуација која фактич
ки не постоји.” (Аутор превео цитат Д. С.): Bertram, G. W. (ed.) (2012)
Philosophische Gedankenexperimente. Ein Lese- und Studienbuch, Stuttgart:
Philipp Reclam jun., p. 15.
3 Упор. о најранијим мисаоним експериментима у филозофији Rescher, N.
Thought Experiments in Presocratic Philosophy, in: Thought Experiments in
Science and Philosophy, eds. Horrowitz, T. and Massey, G. J. (1991) Savage,
MD: Rowman and Littlefield, p. 31–42.
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за решавање или барем расветљавање тешких филозофских
проблема. Могло би се чак рећи да је креирање мисаоних
експеримената постало препознатљиво обележје аналитич
ке филозофије.
Али не користе се мисаони експерименти само у филозофи
ји и наукама – они се могу наћи и у уметности. Књижев
ност даје доста примера за замишљене ситуације, и то не
искључиво само (научно)фантастични жанр. Могуће је да
филозофи преузму управо примере из књижевности, како би
преко њих покренули схватање неког проблема или чак свој
поглед на тај проблем базирали на некој фиктивној причи.
Но у још већој мери се мисаони експерименти могу довести
у везу са филмом. Филмови у целини или одређене филмске
сцене могу се интерпретирати као својеврсни експеримен
ти са мислима и идејама, а слично као у случају рецепције
фиктивних и сличних прича, у филозофији се ти филмови
могу узети у разматрање приликом постављања или реша
вања неког релевантног филозофског питања. А исто тако
се идеја, на којој почива сценарио неког филма, може сма
трати филозофском, па чак и цео филм почивати на разради
сложеног филозофског мисаоног експеримента. Очигледно
се мисаони експерименти не морају искључиво развијати
у медију појмовног мишљења, него исто тако ефективно
могу приказати у медију слике. Штавише, могуће је путем
филмског приказа илустровати мисаоне експерименте, чи
ме неки филмови постају примери примењене филозофије.4
У сваком случају, мисаони експерименти могу бити карика
између филозофског мишљења и филмске уметности, начин
на који се може остварити њихова продуктивна кооперација,
можда чак и синтеза.
Задатак овог чланка је да на неколико филмских примера
покаже како се филозофски проблеми могу представити у
виду мање или више (не)вероватних ситуација или перипе
тија. Илустрација кроз филмове има ту предност над тексту
алним приказом што реципијенту даје могућност да живље
себи предочи разматрани проблем, иако се не сме из вида
изгубити чињеница да је и филмски приказ само једна ин
терпретација наведеног проблема и да она исто тако може
бити промашена или недовољна. С друге стране, што је ин
спирација кроз филозофска размишљања већа, то ће и сам
сценарио филма и на крају финални приказ бити „филозо
фичнији”, у већој мери имати филозофски карактер. У том
4 Некада се и кроз неки мисаони експеримент може илустровати кинема
тографско искуство. Тако Доминик Шато [Dominique Chateau] Платонов
мит о пећини доводи у везу са биоскопском пројекцијом: упор. Шато, Д.
(2011) Филм и филозофија, Београд: Клио, стр. 41–47.
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смислу треба промислити могућности међусобног обогаћи
вања филозофске аргументације сликовитим приказима и
филмских слика филозофским садржајем. Такође треба раз
мотрити могућност да се филмови употребе у овој функцији
у склопу филозофске наставе, а не би требало искључити
ни могућност да се филмска критика филозофски продуби у
виду засебних тематских дискусија (евентуално, чак на за
себним симпозијима, а што да не и на филмским фестива
лима). Филмови могу постати део филозофске дидактике, а
филозофски аргументи инспирација за нове провокативне
филмске сценарије.

Филмови као илустрација мисаоних 
експеримената
Из ког разлога су управо филмови подобни за приказива
ње мисаоних експеримената? Један од главних разлога је на
нивоу перцепције балансирање филма између стварности
и привида, спој реализма и анти-реализма у њему. Иако се
поједини филмски жанрови (примери: документарни или
историјски филм) држе стварности и њеног што објективни
јег приказа, пре свега, играни филмови се често поигравају
са границама између стварног и нестварног, сна и јаве, разу
ма и уобразиље, и умеју да стварност прикажу другачијом
него што нам се чини, а често креирају нове, измишљене
светове. Други разлог је драматуршке природе: филмови су
(најчешће, мада не и увек) наративног карактера, они уводе
гледаоца у причу путем неке радње, постепеног или наглог
развијања перипетија и конфронтирају гледаоца са консе
квенцама које следе из заплета (и евентуалног расплета) рад
ње. Пошто је већ речено да и мисаони експерименти имају
наративан карактер, онда се јасно види да развој филмске
приче и експликација мисаоног експеримента у структу
ралном погледу коинцидирају. Оно што се може навести као
трећи разлог „предестинираности” филмова за приказивање
мисаоних експеримената лежи у техничкој природи самог
медијума. Захваљујући техничким иновацијама приказ ире
алних светова је могуће учинити све реалнијим, а оно што
се чинило немогућим за приказивање представити оку гле
даоца као стварно и могуће. Такозвани специјални ефекти
путем најновије компјутерске технологије креирају вирту
елне светове који полако постају делом наше свакодневне
стварности. Пројекције 3Д филмова као да још покушавају
да одрже илузију „стварног” света, али и оне увелико са
мо симулирају стварност и западају у „хипер-реалистички”
диспозитив, како би то изразили неки постмодернистички
теоретичари медија попут Бодријара (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
ми се да посебно следеће три врсте долазе у обзир: могући
светови, проблеми идентитета, етичке дилеме. Као што
је већ напоменуто, захваљујући све модернијим техноло
гијама снимања на филмском платну или телевизијским и
компјутерским екранима могу се дочарати, не само светови
пропалих цивилизација или неких будућих виртуелних или
реалних култура „хипер-технолошког” доба, него исто тако
приказивати екстратерестрички светови далеких галаксија
до којих вероватно никад неће досегнути свемирска летили
ца створена људском руком. Такви светови нису само произ
вод бујне маште, него могу до извесне мере (и логике) бити
визуализовани и тако бити представљени људском оку и ду
ху. Већ од најранијих дана филмске уметности покушавају
се приказати такви светови (присетимо се само техничких
трикова у Путовању на Месец Жоржа Мелијеса [Georges
Méliès] који из данашње перспективе делују наивно, али ко
ји представљају значајан корак напред у визуелном модели
рању могућих светова, какво ће бити специфично за седму
уметност). Метрополис, Звездане стазе, Рат звезда, сери
јал филмова о Осмом путнику, Матрикс итд. – постоји без
број примера филмских приказа „могућих” светова.
Проблеми идентитета се директно обрађују и у књижевној
и филмској форми, није искључиво филозофија предодре
ђена за њих. Зато и не чуди да се и филозофски релевант
ни проблеми личног идентитета могу фингирати филмским
средствима. Трансформација једног вида идентитета у дру
ги прати као тему филм од његових почетака (често је то
и технички проблем: како што веродостојније приказати
ту трансформацију, посебно ако се она тиче промене теле
сног облика). У хорор- и научно-фантастичним филмовима
посебно су опробане такве врсте трансформација. Довољ
но је погледати варијације на тему двојника: Стивенсонова
(Stevenson) новела Чудни случај доктора Џекила и господи
на Хајда доживела је безброј екранизација од 1908. године
– оставимо по страни која од њих је уверљивија, да ли она
са Фредриком Марчом (Fredric March) или Спенсером Треј
сијем (Spencer Tracy) у главној улози или нека од каснијих
– оно што се често губи из вида јесте да је тематика новеле
филозофска: поставља се питање (не)променљивости људ
ског карактера из етичке перспективе и борба добра и зла
у једној особи, а све то је вешто уграђено у један мисаони
експеримент: Шта би било, када би човек мењао свој лик/
карактер под утицајем хемијских средстава ... То је само
један карактеристичан пример, а могло би бити наведено
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још безброј старијих и новијих ефектно изведених филмова
у којима се експериментише са персоналним идентитетом
(Вагнеров [Waggner] Човек вук, Хичкокова [Hitchcock]
Вртоглавица, Форманов [Forman] Лет изнад кукавичјег гне
зда, Финчеров [Fincher] Борилачки клуб или Необични слу
чај Бенџамина Батона, Ноланов [Nolan] Memento, Андерсо
нов [Anderson] Машиниста итд.).
Филмови, не тако ретко, тематизују и етичке проблеме и
то у форми дилема у којима се налазе њихови главни ју
наци. И овде се филмски сценарио може трансформисати
у контрафактички сценарио мисаоног експеримента (мада
је овде, боље рећи, „квази-контрафактички” сценарио, јер
филмови управо изводе консеквенце које следе из једном
извршеног избора међу алтернативама, консеквенце које че
сто попримају драматичне размере, а које би могле бити и
реалне). Тако се, примера ради, у филмској форми изводе
следећи мисаони експерименти: шта би било ако би у рат
ним условима задовољење правде захтевало пријаву злочи
на сопствених војника над цивилима (пример силовања у
Де Палминим [de Palma] Жртвама рата) или чак злочин
над сопственим војницима (интерна одмазда коју тематизује
Кјубрик [Kubrick] у Путевима славе), ако би се излаз из фи
нансијске кризе нашао у кршењу моралних норми (новчана
компензација за неверство у Линовој [Lyne] Непристојној
понуди, присвајање мафијашког новца у филму браће Коен
[Coen] Нема земље за старце), ако би живот једног човека
или једне групе људи био могућ само жртвовањем живота
другог појединца или друге групе (новији пример у другом
делу Ноланове франшизе о супер-јунаку Бетмену, Мрачни
витез, сцена са два брода, једним на коме су обични грађани
и другим на коме су затвореници, с тим што је на оба бро
да постављен експлозив који може бити активиран с другог
брода – између осталог поставља се питање да ли наводно
невини грађани имају право да дигну у ваздух брод са за
твореницима како би спасили свој живот) итд. Наравно, не
поставља се сваки етички проблем у виду дилеме (бирања
између мањег и већег добра одн. зла), тако да се ни филмови
не морају базирати на „јаким” контрафактичким сценарији
ма, како их представљају типични мисаони експерименти.
Али, уколико то учине, на основу пројекције таквих фил
мова могу се дискутовати све импликације етичких дилема
(могу се прихватити, али исто тако и оспорити, решења ка
кве нуде сами филмови, као и приликом дискутовања неке
филозофске тезе). Зато би се приликом расправљања о не
ком етичком проблему дискутанти могли служити рекурсом
на неке филмске сцене или чак филмове у целини, како би
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преко њих илустровали могуће сценарије разрешења про
блема (или још већег уплитања у њих).

Конструкција идентитета у 
Хичкоковој „Вртоглавици”
Представићу на примеру три филма начин како се филмски
могу извести мисаони експерименти. Филмове ћу предста
вљати по хронолошком редоследу. Почећу са једним филм
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) дословно увлаче гледаоца у вртлог емоција и располо
жења. Иако се, као и у другим филмовима врсног британ
ског синеасте, и у овом филму обрађују класични мотиви
(мотив Пигмалиона) и психоаналитички проблеми (проблем
фобије и некрофилије), овде ће од интереса за анализу бити
један филозофски проблем који се поставља у филму: про
блем конструкције персоналног идентитета. Тај проблем
се може формулисати у виду мисаоног експеримента.
Нека укратко буде приказана радња филма: Главни протаго
ниста филма, детектив Џон „Скоти” Фергусон (John „Scot
tie” Ferguson), који пати од акрофобије, прихвата на молбу
свог пријатеља Гевина Елстера (Gavin Elster) задатак да тајно
прати његову супругу Мадлен (Madeleine) и припази на њу,
с обзиром на то да је опседнута фикс-идејом да је у суштини
прабаба која је својевремено извршила самоубиство. Скоти
сам постаје опседнут Мадлениним ликом и заљубљује се у
њу. Када једном приликом Мадлен покушава да се утопи,
Скоти јој спасава живот. Он је покушава одвратити од суи
цидалних намера – али узалуд. Приликом успињања степе
ницама у једном црквеном торњу, Скотија хвата вртоглавица
и тако не може спречити Мадлен да се баци са торња. После
ове трауме, Скотију ће бити потребно извесно време да се
рехабилитује. Док се лагано опоравља од шока, проузроко
ваног Мадлениним самоубиством, он упознаје продавачицу
Џуди (Judie) која га, временом, све више фасцинира, зато
што га својим изгледом и понашањем подсећа на Мадлен.
Напослетку Скоти тражи од ње да измени изглед (мења бо
ју косе, тип фризуре, одећу) и одједном се, попут Еуриди
ке, из царства мртвих6 враћа његова велика љубав Мадлен.
Међутим, Скоти на основу једне индиције (огрлица коју је
5 Vertigo, Paramount Pictures, USA 1958.
6 Тако гласи поднаслов немачке верзије филма: Из царства мртвих
(Vertigo – Aus dem Reich der Toten).
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својевремено користила Мадлен) закључује да Џуди зна ко
је Мадлен и тако долази до закључка да је искориштен од
стране свог пријатеља Елстера – овај је направио лукав план
како да се реши своје стварне супруге (коју Скоти тако није
ни упознао). Платио је Џуди да „одглуми” Мадлен са својим
страховима и фикс-идејама, а пошто је Елстеру било јасно
да ће Скоти изгубити свест, пењући се степеницама у тор
њу, он је своју праву супругу бацио са торња, док је Скоти
пратио Мадлен (односно Џуди). Тако је Скоти – противно
својој вољи – постао сведок наводног самоубиства Елстеро
ве жене. Како би нагнао Џуди на признање саучесништва у
овом злочину, али исто тако, како би превазишао свој страх
од висине (и прошлости), у завршној сцени филма Скоти на
месту трагедије успева да Џуди одведе до врха торња и та
мо од ње сазнаје да је само играла једну улогу у Елстеровом
дијаболичном плану. Чини се да ће му као утеха остати она
Мадлен, коју је тако заволео, али у тренутку исказивања те
наклоности, из сенке се помаља часна сестра, а уплашена
Џуди губи контролу над телом и пада с торња – тако Скоти
поново губи своју драгу.
Како би се могао формулисати мисаони експеримент на ко
јем се базира радња Хичкоковог филма? Једна формулација
би могла гласити овако: Шта би било, ако би особа А, која
игра особу Б, себе заиста сматрала том особом? (Другим
речима: када би се избрисала разлика између „деловати као
неко” и „бити неко”?) Управо се то дешава са девојком Џу
ди која треба само да представи Мадлен, али која временом
постаје Мадлен (посебно у другом делу филма). Она више
не прави разлику између своје интерпретације једне особе
и интерпретиране особе. Разлог за то је њена љубав према
детективу Скотију. Иако се испочетка опире против Ско
тијевих наговора да промени свој изглед, она се препушта
постепеној идентификацији са Мадлен и напушта образац
симулације на којем је почивао Елстеров злочиначки план.
Оно што је занимљиво у Хичкоковој драматургији јесте да
чак и када Скоти сазна од Џуди да је била наговорена само
да игра Мадлен, он у Џуди још увек види Мадлен (у једној
од задњих сцена филма је и ословљава тим именом), дакле
његова фасцинираност тајанственом, суицидалном женом
га спречава да препозна њен прави идентитет (Џуди која је
само „играла” Мадлен). Очигледно је његова веза са Ма
длен морала трагично завршити: Џуди гине и његова љубав
остаје неостварена. Није ли то проклетство сваке „велике”
љубави? Вероватно би Скоти, да је филм настављен, тра
жио у изгледу сваке жене нешто од црта своје вољене Ма
длен/Џуди – дакле, слику особе са којом никад неће моћи
остварити љубавну везу.
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Мисаони експерименти на тему личног идентитета су че
сти у филозофској традицији. У Вртоглавици налазимо
варијацију на тему двојника/двојнице: питање под којим
условима особа А „дели” идентитет са особом Б. Који кри
теријуми морају бити задовољени да је једна особа иден
тична са другом? Спољашња перцепција није довољна – да
се на основу спољашњих обележја А идентификује са Б.
Особа А мора бити убеђена у то да је она у суштини особа
Б. Убеђење је интерни (лични) доживљај. Парадоксија код
Хичкока је да особа А (Џуди) на основу свог односа према
особи В (Скоти) сматра да је особа Б (Мадлен). Перспекти
ве приписивања идентитета се разликују од особе до особе
у Хичкоковом филму. Гевин Елстер јасно разликује Џуди од
своје супруге Мадлен: А глуми Б (дакле А ≠ Б). Џуди на
почетку прави разлику између себе и Мадлен, али она се у
друштву Скотија све више идентификује са Мадлен (А → Б,
што значи да А „прелази” у Б). Скоти пак не перципира раз
лику између Џуди и Мадлен, он види једну те исту особу: А
= Б. Ваљало би засебно размотрити, како се конструишу ови
различити идентитети. Чисто формално, прву перспективу
бисмо могли сматрати дуалистичком (она је „здраворазум
ска”, а занимљиво је да је заузима злочинац у овом филму),
другу би могли означити као аспектуалистичку („бити Џу
ди“ и „бити Мадлен” су два аспекта исте особе), трећа би
била монистичка (монизам је увек продукт једностране ап
стракције, а овом диригује неки дубљи психички порив или
нагон – ово је перспектива интересантна за психоанализу).
Тако тематизација сценарија у Хичкоковом филму (који је
ипак контрафактички, дакле фиктивно конструисан) покре
ће и низ питања везаних за одређење категорије идентитета,
па се може рећи да има импликације за извесну врсту фило
зофије која се бави проблемом личног идентитета (анали
тичка филозофија духа).

Матрикс: стварност привида или 
привид стварности?
Као следећи мисаони експеримент навешћу онај на чијој је
основи осмишљена радња трилогије Матрикс (1999–2003)7
(тада још) браће Вачовски [Wachowski]. Овај филм је своје
времено привукао интерес и филозофских кругова на себе,
па је био чак и повод за филозофске расправе и симпозију
ме.8 Оставимо по страни да ли је та широка медијска пажња
7 Matrix, Warner Bros. et al., USA 1999, Matrix Reloaded, Warner Bros. et al.,
USA 2003, Matrix Revolutions, Warner Bros. et al., USA 2003.
8 Упор. следећу публикацију: Grau Ch. (ed.) (2005) Philosophers Explore
the Matrix, Oxford: Oxford University Press.
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била оправдана – не сме се превидети чињеница да је читав
пројекат Матрикса био осмишљен као „блокбастер” који ће
остварити висок профит на биоскопским благајнама. Тако
ђе се не сме превидети ни карактер самог филма: он при
пада акционом жанру, тачније чини спој science fiction-а и
борилачког (martial arts) филма, ближи је филмовима Бруса
Лија него онима Акире Куросаве (Akira Kurosawa) или Џан
га Јимоуа (Zhang Yimou). Овде је ионако акценат на прика
зу мисаоног експеримента, па ћу се и ја ограничити на тај
аспект, а дискусију о естетским квалитетима филма препу
стити другима.
Филм Матрикс је у суштини једна врста дистопије, он нам
представља визију будућег друштва у којем светом владају
интелигентне машине, сценарио којим су се у својим тексто
вима већ бавили многи критичко настројени интелектуалци
ХХ века. Људи су дословно заробљеници у таквом друштву:
они обитавају у индивидуалним куполама у којима су снаб
девени течношћу којом се хране, док се налазе у некој врсти
коме – али, оно што је и за филозофско промишљање тог
филма важно, они се налазе у свесном стању у једном вир
туелном свету који сматрају реалним. Дакле, они не знају да
њиховим мозговима и чулима манипулишу моћне машине
које искориштавају људе као извор енергије. Главни јунак
филма, информатичар Томас Андерсон (Thomas Anderson)
(касније сазнаје да му је право име Нео), путем поруке на
компјутеру ступа у контакт са групом побуњеника која оби
тава с оне стране „матрикса”, у правом свету, где се боре
против превласти машина; вођа побуњеника, Морфеус, упо
знаје Андерсона/Неа са ситуацијом у којој се налази, а које
уопште није свестан: уколико се он као изабрани (месија?)
одлучи да стварност види онаквом каква јесте, мораће да
сноси последице те своје одлуке – биће прогањан од неке
врсте агената које у симулирани свет шаљу машине, како
би елиминисале сваки покушај отпора у том свету, јер ње
му увек на другој страни, у реалном свету борбе машине и
човека, одговара нека акција против машина преко које јача
отпор побуњеника. Након што Нео прихвата да види ствар
ност каква јесте, он се буди у правом свету, где себе налази
у куполи са необичном течношћу, а убрзо затим бива спа
шен од побуњеника, док у свету матрикса улази у обрачун са
агентима и другим контрахентима, при томе обучен од Мор
феуса у разним борилачким вештинама, а сазнаје такође да
је могуће да у том симулираном свету развије надљудске
способности које ће му бити од користи у борби против злих
сила. Коначан исход те борбе нас овде не интересује – а с об
зиром да се ради о холивудској продукцији, јасно је да крај
неће бити негативан. Оно зашто је овај филм интересантан
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лежи у чињеници да је његов сценарио контрафактичан,
значи да филм развија један сложен мисаони експеримент
– а оно што је најинтересантније јесте да је тај експеримент
својевремено конципирао један филозоф!
У својој публикацији из 1981. године Ум, истина и истори
ја9, амерички филозоф Хилари Патнам (Hilary Putnam) пре
испитује наше представе о стварности тако што – управо
путем мисаоног експеримента – замишља случај да је ствар
ност пројекција мозгова у посуди (!).10 Наиме, неки зли науч
ник је одстранио мозак из главе једне особе и сместио га у
једну посуду, а мождане нерве повезао са компјутером који
у мозак „учитава” разне програме. Чини се да особа нор
мално опажа свет, али оно што она види, чује и тако даље,
јесте само неуро-електронска с(т)имулација. Научник може
на разне начине да манипулише перцепцијом и мишљењем
субјекта, мењајући софтвер компјутера. При томе субјект
има утисак да заиста види, осећа мирис, чује звуке, мисли
о нечему итд., мада је он у ствари екстерно стимулисан да
види, мирише, мисли... Његов унутрашњи живот је позор
ница туђих мисли и намера. Патнам проширује свој експе
римент, тако што фингира претпоставку да су сви (!) људи
такви мозгови у посуди, а уместо злог научника као манипу
латора он претпоставља читав систем аутоматских апарата
који одређују шта ће себи представљати мозгови у посуди.
Ти апарати не продукују само сингуларну, него колективну
халуцинацију – није само појединац у заблуди, него и читав
колектив (А види Б, Б види А – али илузија је обострана,
јер компјутери диригују процесом оптичког запажања и код
једне и код друге особе). Међутим, Патнам није песимиста,
а није ни фаталиста: он има поверење у продуктивне снаге
ума, а и сумњу у когнитивне капацитете изолованих мозгова
у посуди. Његов главни аргумент гласи да, чак и да јесу дати
мозгови у посуди, они без стицања каузално-референтских
компетенција не би били у стању да представе себи неки
екстерни предмет, на пример дрво (у позадини Патнамове
критике идеје о мозговима у посуди је каузална теорија зна
чења која претпоставља да репрезентационо знање о пред
метима у виду појмова и речи стичемо у спољашњој интер
акцији са стварима и догађајима којима је окружен онај ко
говори). Дакле, чак ако би мозгови у посуди могли имати
9 Putnam, H. (1981) Reason, Truth and History, Cambridge: Cambridge Uni
versity Press.
10 Упор. о овој и другим „научно-фантастичним” причама Патнам, Х.
Мозгови у посуди, у: Скептички приручник 2: Савремени скептицизам,
прир. Лазовић Ж. и М. Богдановски (2007), Београд: Плато/Институт за
филозофију Филозофског факултета, стр. 190–207.
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појмовну представу о стварима, садржај њихових појмова
би се знатно разликовао од садржаја појмова које користи
онај ко је своје репрезентационо знање стекао у спољним
каузалним околностима. „Укратко”, резимира Патнам, „мо
згови у посуди немају мисли о стварном дрвећу онда када
мисле ‚Ево дрвета испред мене‘, зато што њихова мисао
‚дрво‘ нема обележја захваљујући којима би репрезентова
ла стварно дрвеће.”11 Но независно од тога да ли ћемо Пат
намов аргумент против идеје мозгова у посуди прихватити
или не, оно што остаје јесте фасцинираност тематиком раз
лике привида и стварности која је покренута овим мисао
ним експериментом, а која је после Патнамове публикације
реализована у виду дистопијског high tech филма.

Писмо или глава? Етичке парадоксије у 
„Нема земље за старце”
Као што је већ напоменуто, многи филмови се баве етичком
проблематиком, а у склопу тога конструишу се ситуације ко
је се могу замислити као реалне али и оне које делују неве
роватно – и једне и друге могу бити предмет филозофског
размишљања. Такав један ситуативни сценарио приказују
Џоел и Итан Коен (Joel and Ethan Coen) у свом филму Не
ма земље за старце12 који је 2008. године награђен са че
тири Оскара. У адаптацији истоименог романа Кормак Мек
Картија (Cormac McCarthy) приказује се потера на ветерана
из вијетнамског рата, Левелина Моса (Llewelyn Moss), који
је игром случаја пронашао кофер са два милиона долара –
потера је организована од стране мексичке нарко-мафије и
америчких конкурената који на Моса шаљу професионал
ног убицу Антона Шигура (Anton Chigurh). У више наврата
Мос успева да надмудри своје пратиоце, чак и дијаболичног
Шигура који, где стигне, оставља иза себе крвави траг, уби
јајући подједнако полицајце, криминалце и недужне људе.
У међусобном окршају, Мос и Шигур се рањавају, а Мос не
како успева да, иако тешко рањен, пређе америчко-мексичку
границу. Од својих повреда се опоравља у једној мексичкој
болници и планира да се нађе са својом супругом у Ел Пасу.
Међутим, за то сазнају и мексички мафијаши који убијају
Моса. На крају остаје неразрешено, да ли су они или Шигур
дошли до новца.
На први поглед се чини да Нема земље за старце приказу
је напету борбу између добра и зла, али управо се та пола
ризација доводи у питање. Иако Левелин Мос можда стиче
11 Исто, стр. 200.
12 No Country for Old Men, Paramount Vantage et al., USA 2007.
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симпатије код већине гледалаца, јасно је да се и он прикло
нио егоистичком мотиву када присваја новац који му не
припада, и то, новац који се користи у „прљаве” сврхе (от
куп дроге). Не може се рећи да је Мос једноставно „the good
guy”. Управо се у филму приказује непринципијелност да
нашњег човека који се више не руководи принципима части
и човечности, који жели само брз профит, а да би га оства
рио не преза ни од насиља. У фигури шерифа Еда Тома Бела
(Ed Tom Bell) оличен је морал „стараца”, оних људи који се
са сетом присећају „добрих старих времена”, када омладин
ци нису фарбали косу у зелено и када су чак поздрављали
старије људе. Оно што је парадоксално јесте да је Беловом
идеалу принципијелно доследног човека најближи главни
негативац у филму – Антон Шигур. Шигурова доследност
се огледа чак и у акту убијања – он пази да не остави тра
гове крви иза себе, посебно да сам не дође у додир са њом,
па тако користи и пнеуматски апарат за убијање стоке, како
би се „педантно” решио своје жртве. Уопште је лик Шигура,
којег је на минималистички, али врло убедљив начин одглу
мио Хавијер Бардем (Javier Bardem), најзагонетнији – већ
његов спољашњи изглед (посебно необична фризура) ево
цира код гледалаца необичну симбиозу ужаса и комике – као
да су браћа Коен (и Мек Карти) преко таквог лика хтели да
прикажу гротескну страну смрти. Ако је Шигур персонифи
ковано зло, онда комичан изглед само указује на неминовну
трагикомедију људског рода којег то зло увек сустигне. Ње
гова хладнокрвна доследност доводи у питање везу мора
ла и категоричких принципа, онако како ју је претпоставио
Имануел Кант (Immanuel Kant). У варијанти Мек Картијевог
романа, односно филма браће Коен, отвара се могућност по
везивања злом руковођеног делања и оријентације ка прин
ципима – дакле постоје изгледа и категоријална правила де
лања која се не могу етички оправдати. Другим речима: није
довољно позивање на категоријалне императиве, како би се
у ужем смислу одредило морално делање.
Следеће питање служи као позадина за мисаони експери
мент у овом филму: Да ли могу да се придржавам катего
ричких правила и онда када не делујем у складу са моралом?
А шта би било, када бих уједно газио принципе морала и
доследно примењивао сопствене принципе, чини сам експе
римент у виду спирале насиља коју покреће необични убица
Шигур. Та доследност се – истина, на бизаран начин – ма
нифестује у оним сценама, где Шигур „недужним” људима
даје могућност да сами одлуче о својој судбини – бацањем
новчића. У зависности од тога коју страну новчића су ода
брали, судбина ће их оставити у животу или им донети смрт.
Међутим, симптоматична је сцена на крају филма, када
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Шигур одлази у кућу удовице Мос. Својевремено је обећао
Мосу да ће да му убије супругу уколико не добије новац од
њега. Шигур је поново доследан – одлази код Карле Џин
Мос (Carla Jean Moss), како би одржао обећање. Када од ње
тражи да се одлучи за једну страну новчића, она му каже да
је то апсурдно, јер он је тај који одлучује о њеној судбини, а
не новчић. Она то чак сматра болесним. Одиста се овде не
ради о избору: писмо или глава, живот или смрт – човек не
располаже овде слободним одабиром онога што жели. Ду
бља филозофска поента лежи у томе што смо ми по питању
избора између живота или смрти увек на губитку – пре или
касније нас судбина сустиже, свеједно да ли у облику уби
це или на неки други („пристојнији”) начин. (Овде се може
повући паралела са једним другим чувеним мисаоним екс
периментом, тзв. Паскаловом опкладом, према којој је онај
човек на добитку који се клади у то да Бог постоји.13 Исход
„Шигурове опкладе” је увек негативан – чак и ако неко пре
живи, пре или касније, смрт ће га сустићи.14)

Хеуристички и дидактички 
значај филмова за филозофију
Неколико примера је показало како се филмским средстви
ма могу илустровати компликовани филозофски проблеми
(идентитет две особе, разлика између стварности и привида,
доношење исправне моралне одлуке). Оно што је предност
филмског приказа, у односу на чисто дискурзивни у виду ар
гументације једног текста, јесте његова транспарентност,
а то значи да се компликована стања ствари могу презенто
вати у виду јасно одређених токова радњи и дијалога. Оно
што исказано у форми сложених, међусобно повезаних ар
гумената уме да отежа разумевање и захтева напор, у облику
филмске слике заокупља пажњу гледаоца и буди његову зна
тижељу, напросто га увлачи у сам проблем. У филозофији се
читалац приближава проблему, у филму се проблем прибли
жава гледаоцу. Сликом се реципијент пре може сензибили
зовати за неки проблем, него у медију појма. Зато је као увод
у неки филозофски проблем препоручљивије поћи од неке
илустрације тог проблема (дословно: његове пројекције) –
на нивоу текста то су управо мисаони експерименти у виду
неких прича или сценарија, сликовити прикази апстрактних
13 Упор. Паскал, Б. (2006) Мисли, Београд: Етхос, стр. 113–118 (фраг. 233).
14 Једном приликом Шигур старијем власнику бензинске станице, који је
имао среће приликом одабира праве стране, поклања новчић, како би се
одувек сећао те екстремне ситуације, када је могао да изгуби живот –
али тај новчић уједно има функцију да му стави до знања да је смрт увек
у близини. Другим речима: Memento mori!
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мисли и аргумената. На неки начин филозоф који се служи
таквим експериментом, метафорички говорећи, у својој гла
ви пушта имагинарни филм; мисаони експеримент је сам по
себи један скраћени, још неразрађени филм (тачније: сцена
рио за такав филм, његов „костур”). Мисаони експеримент
је такорећи филм in nuce. А из те перспективе филмови, који
разрађују мисаоне експерименте, могу да се сматрају про
ширеном филозофском аргументацијом, аргументацијом
in extenso.
Тако метод мисаоних експеримената може послужити као
пример продуктивне кооперације филозофије и филма, ми
шљења и ока, појма и слике. Филозофи се могу служити
филмским примерима, како би апстрактне идеје учинили
приступачнијим читаоцима својих текстова или слушаоци
ма њихових излагања и предавања, али исто тако могу своје
мисаоне експерименте замислити у виду (контрафактичких)
сценарија који би могли бити „испричани” попут филмова
(а, како то показује пример Патнамовог експеримента, мо
жда чак и одиста реализовани у виду правог филма). Није
искључено да се та кооперација оствари у виду засебних пу
бликација, можда чак и засебног литерарног жанра, реци
мо филозофских расправа у дијалошкој форми или напро
сто текстова, налик приповеткама, који развијају сценарио
неког когнитивног експеримента – у сваком случају ради
се о неконвенционалним формама нарације, односно аргу
ментације, које би биле примерене приказаном садржају.
Али независно од тога да ли ће се такве дискурзивне фор
ме развити или не, филмови би могли бити инспирација за
филозофске ауторе да у својим текстовима чешће експери
ментишу са идејама или можда управо на примеру неких
филмова илуструју такав експеримент (препричају радњу
филма у форми експеримента: „Шта би било, када би Х учи
нио нешто слично филмском јунаку Y?” или сл.). Филозоф
не треба само да стиче аргументативну, него и наративну
компетенцију – можда би чак синтетички могли говорити о
засебним наративним аргументима које би ваљало додатно
употребити и уткати у главни ток филозофске аргументаци
је. На тај начин би се допуњавали и узајамно обогаћивали
дискурзивно мишљење и филмско искуство.
Али филмови нису само од хеуристичког значаја за филозо
фију – они би могли одиграти и важну улогу у склопу фило
зофске дидактике. Зашто не искористити стимулативно деј
ство филмских слика у сврху интензивирања дискусије са
онима који се интересују за филозофска питања – можда са
ма дискусија тиме и у филозофском погледу постане квали
тетнија? Тако се и на нивоу наставе филозофије у средњим
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школама или на универзитетима може организовати „мешо
вита” настава: приказ целог филма или појединих сцена као
увод у расправу неког филозофског проблема. Посебно оне
филозофске дисциплине у којима се расправљају пробле
ми реализма и антиреализма, проблеми одређења сопства и
личног идентитета, етички парадокси или дилеме могу да
се послуже пројекцијом филмова, како би на примеру одре
ђених мање или више фиктивних ситуација продискутовали
те проблеме (дакле, пре свега, епистемологија, филозофи
ја духа, (био)етика, филозофија права). Тиме би се могли
и студенти подстаћи на продубљивање својих знања о тим
проблемима, а исто тако би се могли инспирисати на само
стални рад, рецимо на тај начин да се у својим семинарским
радовима из тих области позабаве неким већ формулисаним
мисаоним експериментом или на примеру неког филма илу
струју тај експеримент – а, што да не, и сами представе неки
когнитивни експеримент, јер тиме би били подстакнути на
развијање сопствених продуктивних идеја. На тај начин би
се и данашње млађе генерације, које одрастају уз слике и
звуке мултимедијалних апарата, могле поново приближити
медију појма који је одувек био обележје филозофског ми
шљења. Можда тако и неки будући филмски ствараоци (ре
жисери, сценаристи, продуценти итд.) нађу додатни извор
инспирације за своја дела.
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THE USE OF THOUGHT EXPERIMENTS IN 
PHILOSOPHY AND FILM
Abstract
In this article the role of thought experiments in philosophy will 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
those experiments which are dealing with the problems of annulling the
difference between reality and fiction, problems of personal identity and
ethical paradoxes. Some of these thought experiments will be illustrated
on the example of three movies (Vertigo, The Matrix, and No Country
for Old Men). Hitchcock’s Vertigo shows how one person who plays
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
science-fiction trilogy, The Matrix, the Wachowski Brothers explore the
possibility that human consciousness is manipulated by some intelligent
machines and make implicit use of a philosophical thought experiment
as presented in Hilary Putnam’s work Reason, Truth and History
(the case of “brains in a vat”). The Coen Brothers are thematizing an
ethical paradox in No Country for Old Men: Is it possible for a killer
to act in accordance with categorical principles? If this is true, should
we endorse such behavior? The end of the article briefly discusses a
potential heuristic and didactic relevance of the filmic interpretation of
thought experiments for philosophy.
Key words: thought experiments, philosophy, film, „Vertigo”, 
„Matrix”, „No Country for Old Men”
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СЛИКА И СТРАСТ:
ИСПИТИВАЊЕ ФИЛМА
Сажетак: Однос слике и страсти представља привилеговану те
му хришћанске аскетске литературе и византијске филозофије.
У раду се истражују консеквенце овако схваћеног односа слике и
страсти на питања филма и филмске слике, и то из перспективе
теорије филма, филозофије и хришћанске теологије, а са нагла
ском на појмовима личности и комуникације.
Кључне речи: слика, филм, личност, слобода, икона, хришћан
ство

Покушај појмовног одређења филма у сусрету или пре у су
кобу са варљивом спонтаношћу његовог настанка и развоја,
где се филм сагледава пре свега као медијски феномен, од
почетка садржи неколико константи. Најпре, покушај ње
говог појмовног одређења, односно промишљања филма, о
филму и са филмом, филм као медиј трпи само у његовој
културно-социјалној парадигматизацији и контекстуализа
цији, док се остали покушаји спознајног уопштавања и ап
страховања овог феномена на нивоу појма, тичу, пре свега,
трагања за његовим уметничким идентитетом, или, у срећ
нијим случајевима, уз очување-поштовање његове специ
фичне уметничко-медијске односно технолошко-изражајне
амбиваленције, па чак и подвојености-расцепљености. Ако
се свака подвојеност-расцепљеност односи пре свега на од
нос између субјекта и света, која прети расцепу унутар са
мог субјекта, па тиме и ништавилу и смрти, сваки посред
ник у овом односу, сам по себи конструкт, почива управо
на сопственом релацијском идентитету, односно овом ка
рактеру односности, који доводи у питање и сам идентитет
као такав, па тиме и могућност говора. Јер како говорити о
односу као таквом, о нечему (да ли уопште нечему?) што

52

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ
је однос сам или ствар сама, како говорити о нечему што је
једва културна чињеница а камоли дело, остварење, нешто
створено дакле, што обогаћује свет ствари и тиме свет живо
та а није тек понављање, копизам, „неплодно луциферство”
удвајања већ постојећег и признатог за постојеће.1 Ово су,
саме по себи, већ неке од основних недоумица модерности,
где се императив novima сусреће са парадоксом о новом ви
ну и старим меховима, а у основи је проблем језика, при
чему се филм са својом (поново) варљивом илузивношћу
и документаризмом подмеће као идеалан објекат увежба
вања новог језика, односно нових и све новијих покушаја
овладавања светом.
Дакле, филм овде изгледа као пасиван, као жртва, који тра
га за својим језиком да би се оправдао, а не да би одгово
рио, ушао у дијалог, проговорио уосталом. Јер чиме филм
може да проговори и о чему, питаће заговорници његове
механичко-репродуктивне и конструкционистичко-аутомат
ске природе, чиме филм може да мисли и о чему, питаће
заговорници његовог масовно-индустријског и репресивно-
манипулативног карактера. Па зар филм уопште треба да го
вори и да мисли, рећи ће заговорници псеудо-хуманистич
ког сентиментализма који верују да је уметност емоција, а
емоција, дакле душевност, цео човек, све оно што треба би
ло оном који даје или оном који прима. Укратко, филму се
оспорава живот, а ово се у основи тиче проблема предста
вљања на филму, односно шта филм (или шта се на филму)
представља, из чега се по аутоматизму изводи питање њего
вог онтолошког, или можда тек онтичког, статуса.2
Пут заснивања уметничког идентитета филма од нагласка
на фотографском ка монтажи, тицао се превазилажења не
стваралачког и таутолошког репродуктивног аутоматизма
ка уметничком уопштавању и апстракцији, док се повратак
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 све у нашем веку (веку-столећу и веку-еону), све идеје1 „Уметност не тражи да употпуни реалност или да створи упоредо с њом
ново биће (то би било неплодно луциферство), она жели да покаже њену
реч, идеју, мисаони лик” (Булгаков, С. (1998) Икона и иконопоштовање,
Београд: Источник, стр. 42).
2 Што заправо у оба случаја, као и обично када је представљање у пи
тању, има „језичку” мотивацију, с обзиром на постојање два темељно
различита схватања језичког односа према свету: означавајућег и свето
откривајућег, према подели на онтолошку (говор-откривање-знаци-свет)
и онтичку (језик-саопштавање-ознаке-ствари) димензију, односно уну
тарсветску комуникацију и утемељење света (Жуњић, С. (2012) Филозо
фија и њен језик, Београд: Плато, стр.104).
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идеологије и сва праведна залагања, активизми и хумани
зми, претило да се окрене против стваралаштва и слободе,
дакле против човека, да нас сатре у робове и у прах.
Ако се рано као синоним за филм издвојио израз „покрет
не слике”, или можда тачније и лепше „покретна слика”
или слика у покрету, разумљиво је да од почетка мишљења
о филму доминира трагање за карактером и природом ове
слике, односно одговором на питање шта она представља,
или, понекад чак нормативно изречено, шта би требало да
представља у складу са аутентичном природом филма као
филма, наспрам других уметности, медија и облика људ
ског стваралаштва и делања. Рано постигнута сагласност
да филм није пука механичка репродукција стварности или
(магијски удвојена) стварност сама,3 у самом почетку се
подваја на једну про- и једну антимиметичку модалност, ко
ја природу филмске слике усмерава било ка „спољашњој”
било ка „унутрашњој” стварности, издвајајући унутрашњу
од спољашње слике, што би у својим крајњим теоријским
и практичним консеквенцама водило ка изузетно суптил
ним увидима о филму као мишљењу и као језику.4 Ипак, у
основи и једна и друга тенденција као да све време траже
алиби за ослобађање филма зависности од (за)дате реално
сти, и тиме филмску слику желе да ослободе отежалости
света и материје, која само и једино документује постојање,
презентност тог света и ничега ван њега, никаквих других
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 Имам пре свега у виду утицај идеје Виготског (Выготский) о „унутра
шњој речи” на Ејзенштејнову (Эйзенштейн) концепцију „монтажног
начина мишљења”, односно монтаже као основе сликовног стадијума
мишљења, као и далекосежно разликовање слике (образ) и представе
(изображение); Виготски, Л. (1977) Мишљење и говор, Београд: Нолит,
стр. 42; Эйзенштейн, С. (2000) Монтаж, Москва: Музей кино, с. 30.
5 Покушај превазилажења апорије представљања (са перспективом укљу
чивања виртуалности и транценденција у његов домен) путем тзв. „енер
гијске” антропологије и космологије, која је уосталом сасвим у складу
са савременим токовима синергетике и „најновијих научних парадиг
ми”, али и околностима развоја нових медија, на пример, доводи у пита
ње сам концепт слике као такве, и унутар теологије и хришћански моти

54

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ
стране, произвољност и „спиритуалност” апстракције6 отрг
нуте од миметичке везе са предметно-историјском реално
шћу, у филму су увек изазивали нелагоду, која је, чини се,
превазилазила модернистичку нелагоду раскидања са тра
диционалним схватањем представљања у случају других
уметности. Интересантно, потреба за превазилажењем ових
недоумица и ових нелагода често је у филмској мисли и у
филмској пракси имало, било експлицитно било имплицит
но, религијску или псеудо-религијску мотивацију.
Један ток промишљања овог компликованог односа филма и
стварности базира се на открићу његове знаковне природе,
што је на супериоран начин уочено већ код Јурија Тињанова
(Тынянов),7 а која води све до претежно семиотичког схва
тања уметности, па тако и филма, као модела, а уметничког
процеса као моделизације света.8 С религијске тачке гледи
шта, овакав приступ је често призивао опасност од дуализма
(изрецивости неизрецивог, могућности односа као учество
вања у бићу и истини и, најзад, заједнице), чему јансени
стички оријентисани Базен (Bazin), дајући примат „вери у
стварност” у односу на „веру у слику”, супротставља призив
ка јединству кроз повратак истинском значењу уметничког
реализма као „потребе да се изрази значење света”9. Један
висане филозофије, чиме ћемо се у наставку рада више бавити. Требало
би се томе приступати са извесним опрезом, како се не би заборавили
на централну позицију личности у хришћанској антропологији, и како
не би дошло до мешања и поистовећивања појмова енергија и ипостаси
(о „енергијској антропологији” у Хоружи, С. (2010) Православна аскеза:
кључ за нову визију човека, Београд-Карловац: Мартириа; о синергетици
и/или синергизму Лесков, Л. (2006) Синергизм: философская парадигма
XXI века, Москва: Экономика и Безручко, Б. П. (2009) Путь в синерге
тику, Москва: ЛИБРОКОМ; о разликовању енергије и ипостаси нпр. у
Пено, З. (2009) Христос – Нова Твар: аспекти православне космологије
и антропологије, Фоча-Острог: Православни богословски факултет-Ма
настир Острог).
6 Још код „првог филмског теоретичара” Ричота Кануда филм је апстрак
ција и „део апсолутне спиритуализације” и тек као такав нуди „једно су
штинско виђење живота” (Канудо, Р. Естетика филма, у: Теорија филма,
приредио Стојановић, Д. (1978) Београд: Нолит, стр. 54-63.
7 За Тињанова кадар који је конструисан према принципу покрета није
„материјална репродукција покрета”, него „смисаона представа”, дакле
знак покрета: „Видљиви свет на филму није приказан као такав, већ у
својој смисаоној повезаности, у супротном би филм био само жива (и
нежива) фотографија. Видљиви свет, видљиви предмет постаје елемент
филмске уметности само онда кад је дат у својству смисаоног знака”
(Тынянов, Ю. (1977) Поэтика. История литературы. Кино, Москва:
Наука, с. 329).
8 О овоме у: Коларић, В. (2010) Моделизација света у Аристотеловој по
етици и у структуралној семиотици Јурија Лотмана, у: Зборник Матице
српске за славистику, бр. 78, стр. 101-118.
9 Базен, А. (1967) Шта је филм?I, Београд: Нолит, стр. 9)

55

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ
приступ тако нуди ослобађање од „света ствари”, а други
од језика, код једног је нагласак на знаку (конструкцији),
код другог на значењу (откривању, перцепцији).10 Ипак, са
хришћанске (богословске и филозофске) тачке гледишта,
оба приступа имају своју истину, један упућујући на конвен
ционалност (образац, morphe) а други на иконичност (образ,
eikon) у динамици односа између филма и стварности. Тако
ђе, са исте тачке гледишта, оба приступа се могу показати
као ћорсокак.
Јер шта брине мене, или тебе, или њега/њукао хришћанина
у овој проблематици филма и филмске слике, односно про
блематици света? Да ли тек светитељева запитаност о томе
„шта ће човеку знаци и представе, кад на непосредан начин
може доћи до сазнања, и зашто би као доказ тражио чудеса,
кад се и сам може дотаћи тих ствари”11? Али, ипак, према
истоме, „шта ће нам проповедници, кад се јавио Онај Који
је објављен”, те „није нам остало ништа друго него да му
кличемо и да га славимо”12, а да бисмо „клицали и слави
ли”опет нам треба реч, али и слика, што је уосталом давно
решено победом над иконоборством и на халкидонском дог
мату о оваплоћењу заснованој теологији иконе.13 Слика, да
кле, сама по себи није спорна. И, наравно, ништа није спор
но само по себи него тек у односу на одређени смисао, чак
је и зло и смрт с обзиром на одређени смисао, део божанске
икономије и промисли, тиме и ствар његове љубави. А како
се супротставити смрти и ништавилу слике, јер све створе
но, па тиме и (створена или рукотворена) слика, има своју
смрт и своје ништавило? Једина нестворена слика је Исус
Христос, друго лице Свете Тројице као слика (икона) „Бога
невидљивог” (Бога Оца), и као таква је, као икона по приро
ди а не по благодати и као „једносушна Оцу”, неподложна
злу, ништавилу и смрти. Проблем са сликом, као и проблем
са светом и са човеком није у њиховој материјалности или

10 Овде треба имати на уму да појам језика, па и језика (у) уметности, ни
је једнозначан, у смислу у ком језик „није само средство да се познати
свет означи, представи и у крајњој линији стави под контролу, него је
он и начин да се непознати свет открије и изрази“ (Жуњић, С. нав. дело,
стр. 21).
11 Кавасила, Н. (2003) О животу у Христу, Нови Сад: Беседа, стр. 231.
12 Исто, стр. 177.
13 Свеобјашњавајући Кондак Недеље Православља гласи: „Неописиво
Слово Очево из Тебе је, Богородице, постало описиво оваплотивши се.
Оскрнављени образ повративши у древно, оно га је сјединило с божан
ском лепотом. Исповедајући спасење, ми га делом и речју изображава
мо”; наведено према: Успенски, Л. (2000) Теологија иконе, Света Гора
Атонска: Манастир Хиландар, стр. 104.
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нематеријалности, него у њиховој створености или не
створености.14
Дакле, ни једна слика не постоји сама по себи и од себе и
она своје постојање дугује свом „оригиналу”, прототипу,
прволику, узору. Исус Христос је тако слика (икона) Бога
Оца са којим се поистовећује по суштини (ousia, суштаство)
али не по ипостаси (личности, сопству), створена икона (чо
век) је икона (Христа) по благодати и усиновљењу,15 а ру
котворена икона је у односу ипостасне сличности (не исто
ветности) са прволиком. У сваком од тих случајева не ради
се ни о раздвојености-расцепљености нити о истоветности
слике и лика (лика и прволика), него о односу и општењу,
где је рукотворена икона (слика) видљива спона, „свештени
мост” између невидљивог прволика и човека који са њим
ступа у заједницу. На тај начин, видљива, вештаствена ико
на омогућава „виђење”, откривање невидљиве стварности
и, што је још важније, однос и општење са њом. Икона је
дакле сведочење (martyria) о постојању невидљивог света,
односно „средство преко којег хришћанин долази до зна
ња о стварном и истинском постојању узора (оригинала) са
којим ступа у духовно општење”,16 па тиме верници нису
пуки гледаоци, посматрачи слике (иконе) него саговорници
у живом и личном општењу, заједници са представљеним
прволиком. У овој сложеној теорији слике заснованој на
најсуптилнијим и најдубљим интерпретацијама светотро
јичних догмата, а која у себи уједињује онтологију, гносе
ологију, религију, уметност, књижевност, етику, а све „на
темељу естетске вредности слике”17, када говоримо о мо
гућности представљања „невидљивог“ најважније је уочити
следеће: слика не „приказује” некакву природу (јестаство,
physis) или суштину (суштаство) насликаног, него искљу
чиво ипостас, личност, сопство,18 посебан начин постојања
14 Видети у: Зизјулас, Ј. (2001) Догматске теме, Нови Сад: Беседа, стр.
293, 305. О повезаности зла и ништавила видети у: Мацукас, Н. (2005)
Проблем зла, Крагујевац: Каленић.
15 „Као што истина иконе лежи у личности коју представља, тако и истина
о човјеку лежи у његовом прволику. Ово управо стога што је прволик тај
који организује, одобрава и даје облик материји и који га истовремено
привлачи ка себи. Архетип конституише онтолошки садржај израза ‘по
лику’”; Нелас, П. (2001) Обожење у Христу, Србиње-Београд-Ваљево:
Хришћанска мисао, стр. 32.
16 Пурић, Ј. (2010) Људско лице Бога, Београд: Службени гласник,
стр. 106.
17 Бичков, В. (2012) Кратка историја византијске естетике, Београд:
Службени гласник, стр. 256.
18 О богословском и филозофском уобличавању појмова суштине, природе
и посебно ипостаси видети у: Зизјулас, Ј. нав. дело; Јевтић, А. (2004)
Философија и теологија, Требиње-Врњачка Бања: Манастир Тврдош-
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оног што је насликано, управо оно на шта се односи „име”
насликаног, на исти начин на који не можемо „говорити” о
неизрецивој суштини Божијој. С обзиром да „свему што жи
ви Бог даје биће, а човек име”, можемо рећи да је рукотворе
на икона „иконично изображено име Божије”19, дакле слика
речи Божије, најсуптилније сједињавање речи и слике кроз
новозаветно поистовећивање „иконе Бога невидљивога” и
„Логоса Божијег” (Бога Логоса, Речи Божије) у личности
Исуса Христа, а које је (овај однос реч-слика) сам темељ
културе у којој (да ли и даље?) живимо. Дакле, да сузимо на
нашу меру, представљање је увек ствар односа и општења, а
немогуће је општити или бити у заједници са неком сушти
ном или неком природом, већ само са неком личношћу, и то
као личност.
Али какве то све има везе са сликом ван њеног иконограф
ског, догматског одређења, које нас чак ни као верујуће не
обавезује изван богослужбеног (литургијског) контекста, а
камоли са филмом, филмском сликом, фотографијом или
савременом уметношћу, односно савременим поимањем
уметности у целини?
Јер шта прети филмској слици и филму, и шта нама прети
од филмске слике и од филма? А нешто прети, зар не, иначе
не би било толико забринутости, толико неприхватања, то
лико потајног и перверзног наслађивања због пророкованог
„краја филма”, „краја слике” или краја било чега уосталом,
само да је крај. Филм није икона, али ни проста фотографи
ја, а ипак је као и они жртва поистовећивања прототипа са
његовом представом, слике са ликом, приказ(ив)ања и оног
што је приказано: укратко, филм је готово подсвесно (а како
другачије у модерни) поистовећиван са приказаном ствар
ношћу или приказаним светом, некад за надом а некада, а
то је у теорији чешће, са индигнацијом. Филм је, као и фо
тографија, тако једном за свагда оптужен за идолатрију под
(савременим) именом нестваралачке механичке репродук
ције стварности, што је и данас стигма над целим светом ви
зуелних медија и медија уопште, па и слике уопште, уметно
сти најзад. А биће да је наш проблем са филмом, филмском
сликом, сликом или фотографијом, мимесисом, представља
њем, па и са уметношћу заправо наш проблем са светом и са
стварношћу, наш проблем са самим собом.
Али ко смо то „ми”? Ми – гледаоци, посматрачи, публика,
ми који оцењујемо, пресуђујемо, осуђујемо, па чак и кад су
Братство Светога Симеона Мироточивог; Жуњић, С. (2012) Логика и
теологија, Београд: Отачник.
19 Пурић, Ј. нав. дело, стр. 113.
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нам уста (а понекад и шаке) пуне активизма, акције, анга
жмана, жеље за променом света, некада чак до тога да не
остане ни камен на камену. Јер надамо се да ће од свега тога
да изникне нешто ново, да ће жртва постати ново семе и до
нети плода, да ћемо коначно моћи да одахнемо и да кажемо
да је свет наш, да смо њиме коначно овладали, да ће од сада
бити све у реду, да смо своји на своме и да не морамо више
да бринемо о томе да ли неко брине за нас. Филм је наша
нечиста савест.
Као и икона, и фотографија  сведочи, али она сведочи о по
стојању света у његовом палом стању, у његовој пролазно
сти, трулежности и временитости, о његовом спољашњем
лику (личини, prosopona), и то о неком тренутку прошло
сти, док је смисао иконе у будућем веку, у есхатону.20 Дакле,
фотографија сведочи о смртности, о смрти и ништавилу. И
како уопште говорити о сведочењу постојања нечега што се
види само у својој спољашњости и ефемерности, у раскиду
везе са извором сопственог постојања, јер „да би створено
преживело, да би избегло небиће, потребно му је да се не
прекидно налази у односу јединства са нествореним”, а сам
човек је створен управо „зато да би остварио то јединство
створенога и нестворенога”.21 А где је човек у фотографи
ји, ако се она своди само на механичко, репродуктивно, на
апаратуру? А ту су дата два одговора: један из позиције зна
ковности и конвенционалности, који инсистира на знаков
ној природи сваке слике, па и фотографске, где се учешће
човека заснива на процесу означавања и селекције; и други,
у вери да фотографија на неки начин омогућава свету да се
открије и изрази, а где се човек налази у улози „сведока” без
ког овог откривања и овог изражавања не би ни било. Дру
гим речима, човек у првом случају учествује на начин кон
струкције, у другом на начин контемплације (зрења).
Али као што фотографија није икона, ни филм није фото
графија. Монтажна природа филма је као спасилац њего
вог уметничког достојанства и гарант његовог уметничког
идентитета дочекана баш због овог усложњавања и умножа
вања човекове конструктивне моћи, док је слика у покрету,
односно, да се не лажемо, покретна камера, као „времен
ска уметност довршавања фотографске објективности”,22
не само увећала човекову моћ „контемплативног” сведоче
ња, него и ослободила фотографску слику њеног робовања
20 Ђурић, Ж. (2012) Онтолошке разлике у фотографији и икони, у:
Теолошки погледи, бр. 3, стр. 479-494.
21 Зизјулас, Ј. нав. дело, стр. 305.
22 Базен, А. нав. дело, стр. 11.
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прошлости, отварајући је ка димензији садашњости. Уче
шће човека у стварању филма је почело да се назива слобо
дом.23
Ипак, да ли је ово слобода, и каква је ово слобода? Од чега
и за шта? Ако само комбинујемо оно што смо затекли, ми
зависимо од те датости, дакле ми смо у позицији нужности
а не слободе, јер слобода никако није пуки избор између по
нуђених алтернатива, него је стваралаштво. Исто тако, ако
верујемо у способност стварности да „говори”, приближа
вамо се једном сумњивом и нестваралачком есенцијализму
и дуализму, тако блиским модерној („подсвесној”, него ка
ко) носталгији за онтологијом иконе приписане секуларној
сфери, па и сфери механичке репродукције. Па шта је онда
избор? Избор је разарање форме и избор је уништење слике.
То су модерна решења, али та решења никуда не воде. Она
су једино добра јер нас узнемиравају, тржу из летаргије и
„аутоматизма перцепције”; иначе, она нису и никако не могу
бити слобода.
Али ми не желимо да заувек порекнемо филм нити да му
постављамо захтеве који никада неће моћи да испуни, јер
су против саме његове „природе”, зар не? „Ми” само же
лимо да одговоримо на питање може ли и филмско пред
стављање да нам омогући „учествовање” у представљеном,
односно однос и општење са њом, као и може ли филм да
нам помогне „поновном откривању лепоте света”24? То су
две друге варијанте, две друге могућности оне дихотомије
о „конструктивном“ и „онтолошком” оправдању филма као
стваралаштва и тиме поља људске слободе.
И управо овде искрсава проблем страсти. Јер ако тражимо
однос и општење, ми тражимо личност, а не неку суштину
и не неку природу са којом бисмо општили. А личност ни
је „ни природна, ни логичка категорија, већ питање исти
не”25, и као таква истовремено „релациона и комуникациона
23 Изузетне увиде о односу филма и слободе, из перспективе структу
ралне семиотике, видети у: Лотман, Ю. и Цивьян, Ю. (1994) Диалог с
экраном, Таллинн: Александра, с. 22-23. На пример: „Све оно што је
у природи спутано и нема алтернативу, и самим тим не носи информа
цију, преобраћа се [у филму] у резултат слободног уметничког избора,
ослобођеног од спутаности и богатог смислом. [...] Оно што се у језику
науке назива сувопарном речи информација, у уметности има друго име
– слобода. Циљ уметности је да спозна живот, уносећи у њега слободу,
ослобађајући његове елементе од инерције и постављајући их у нове
позиције и односе”.
24 Кардамакис, М. (1996) Православна духовност, Света Гора Атонска:
Манастир Хиландар, стр. 11.
25 Јевремовић, П. (2007) Тело, фантазам, симбол, Београд: Службени гла
сник, стр. 36.
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стварност”26, јер истина као таква „не представља питање
објективних рационалних представа, већ става и односа
(личносних) између Бога, човек и света”27. Бог и истина се
не откривају по некој нужности, него слободно и за сваког
од нас, за тебе, за мене, за њега или њу, и то као личности.
У том смислу, личност је управо „идентитет који извире из
односа и општења”,28 а не из неке нужности или датости, и
као такву је можемо познати једино у слободи. А шта је оно
што нас омета у том личном односу ако не страст, а шта је
страст него „шум”, нека препрека, нека мрља у том процесу
општења и одношења, она није само „замућено огледало”
наше створене природе, већ мрља, флека настала због наше
погрешно употребљене слободе, односно одрицања од сло
боде, све до напуклости-расцепљености-расапа, до смрти и
ништавила, до враћања у небиће. Јер ко нам је гарантовао
да се нећемо и не можемо вратити у небиће? Слика и фо
тографија која нас „уверава” да постојимо – и да овај свет
постоји – свакако не.
Проблем са сликом од почетка заправо и није био проблем
са представљањем (јер представљање је, и може бити, однос
и општење), као што проблем са светом није његова створе
ност (јер је она ствар Божије промисли и Божије љубави),
већ са њеним поистовећивањем, као и поистовећивањем
света, са страшћу. Страст је овде грех нарастао до способ
ности да покори човека, док је грех израз наше греховности
као „усмерености пажње и жеље према спољашњем, што се
појавило с првородним грехом наших прародитеља и што
је постало уобичајено”.29 Свет се у овој перспективи не ви
ди као производ Божијег стварања у љубави и слободи, у
чијој се природној лепоти види знак Божијег стварања30 и
која тако сведочи о Божијем присуству, што се наравно са
мо по себи не пориче, већ је он пре „свеукупност страсти”,
„симбол страсти и греха”, што је, како рекосмо, у стању па
лости постало уобичајено. Свет значи није твар (материја),
јер твар није зла нити је тварност грешна, и његов проблем
није ни у материјалности ни у створености, већ је он уоби
чајено стање палости, а страственост уобичајено стање па
лог света. На тај начин ни слика света у његовој палости не
може бити ништа друго него слика страсти. Оријентација ка
„спољашњем” на коју нас принуђује страственост, тако нас
26 Јевтић, А. нав. дело, стр. 196.
27 Зизјулас, Ј. нав. дело, стр. 19.
28 Исто, стр. 188.
29 Гурјев, Н. (2005) Страсти и њихова пројава кроз соматске и нервнопсихичке болести, Сремски Карловци: Дуга, стр. 30.
30 Бичков, В. нав. дело, стр. 59.
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„изводи” из себе самог, али не ка Богу (Богопознању) и ка
отворености нествореним благодатним енергијама Светога
Духа, него ка палости света, ка смрти и ништавилу, ка одри
цању од одговорности за свет и за наше људско назначење.
У стању страствености, а у свом односу према свету, ми смо
само посматрачи и ништитељи, а никако учесници и зајед
ничари, никако личности. Слика света као слика страсти
у том смислу никако није могла да одигра своју анагошку
улогу, као улогу „уздизања људског духа помоћу слике до
Истине и Архетипа”31, што је од почетка имало имплика
ције на теолошки па тако и на уметнички третман страсти,
пре свега имајући у виду како се „ранохришћански етос вере
сав окретао бићу и искључиво штитио од небића, а није се
бавио њиме. То је остала и трајна оријентација хришћанске
мисли, због чега је свако студиозније изучавање страсти би
ло маргинализовано. Увек је било више расправа и поука о
превенцији греха ради постизања врлине, него што је било
студиозног удубљивања у скривнице небића, јер би сам тај
чин означавао окретање стваралачких потенцијала бића у
супротном правцу”.32 Сходно томе, уметник би био „пропо
ведник прекрасног”, који „стадо своје весели”, а једини циљ
уметности у „духовној комуникацији” која води „откривању
Лика Богочовека Христа”.33 И мало је довољно да се, уз неу
виђање разлике између лика и прволика, природе и ипоста
си и божанске суштине и божанских енергија, свака слика,
а нарочито слика „спољашњег”, „чулног” света, из овакве
перспективе осуди као неадекватна истинском људском на
значењу и тиме Божијој промисли о свету, односно његовој
љубави. А шта ћемо тек са филмом, чија нас слика толико
прикива за свет, својом илузивношћу, репродуктивношћу,
својом заводљивошћу и агресивношћу, својом способношћу
да прикаже све, па и оно што никада нисмо мислили да ћемо
видети, нити смо желели да видимо? У истинском, делат
ном односу ка свету он нас наводно умртвљује, пасивизи
ра,34 док нас активира у пределу страсти. Ово филму никада
неће бити опроштено.

31 Исто, стр. 111.
32 Лазић, М. (2008) Српска естетика аскетизма, Света Гора Атонска: Ма
настир Хиландар, стр. 553.
33 Исто, стр. 611.
34 Предрасуде о „пасивности” филмског гледаоца на трајан начин обара
још Анри Ажел (Agel); Ажел, А. (1970) Активност и пасивност филм
ског гледаоца, у: Филмске свеске, бр. 1; видети и: Коларић, В. (2008)
Религија и филм: од Анрија Ажела ка могућности заснивања једне хри
шћанске естетике филма, у: Зборник Матице српске за сценске уметно
сти и музику, бр. 39, стр. 96.
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Али није само „спољашња” слика, као слика спољног света
осумњичена и идентификована са страшћу, него и „унутра
шња” слика, било као имагинација или као представа „уну
трашњег” света. Аскетска пракса је тако дошла до сазнања
да визуелне представе приликом молитве могу да доведу
до прелести, духовне обмане, са најтежим последицама по
молитвеника, с обзиром на могућност да „демони узимају
симболичке облике који носе привид светлости и онога што
је адекватно човековом духовном устројству”35 Аскета-мо
литвеник тако истину замењује привидом, а „фантастичне
демонске обрасце” прихвата као замену за молитвено созер
цање (theoria), при чему се фантазија (унутрашња визуелна
слика, представа) према Светом Григорију Синаиту показује
као „матрица преко које се у ум човеков убацују помисли”.36
Унутрашње визуелне представе тако постају „структурални
адеквати” наших страсти, а оне, као такве, „агенти утица
ја” демонских сила на целину наше личности (као психосоматског јединства) и на нашу слободу. У том смислу, нема
принципијелне разлике између унутрашњих и спољашњих
слика страсти: и једне и друге темељно угрожавају нашу
упућеност ка односу и општењу, „релациони и комуникаци
они” идентитет наше личности, без које личност као таква
и не постоји. Страст, тријумф страсти у обличју слике, тако
атакује на саму личност и на заједницу, као основе нашег
бића: „Човекоцентрична имагинација и одвојеност од Бога,
према монашко-аскетском схватању, води у прелест фанта
зије, која се схватала као индивидуално искуство, поједи
начна машта, од Бога отуђене монаде, оковане у страсти
небића”.37 Слике тако постају наши зидови ка Богу и ка љу
дима, ка самоме себи уосталом, наш затвор.
Управо тако нешто каже и Свети Исак Сиријски, велики
предпаламистички38 богослов-аскета, један од најважнијих
за разумевање овог односа страсти и слике, када страсти
одређује као „насртаје ствари овога света којима оне под
стичу тело да угађа сувишним потребама“, а који „неће пре
стати све док постоји овај свет”,39 а „реч свет” као „збирну

35 Исто, стр. 565.
36 Исто, стр. 562.
37 Исто, стр. 621.
38 Наравно, имамо у виду Светог Григорија Паламу (14. в.). О Палами,
код домаћих аутора, видети: Радовић, А. (2006) Тајна Свете Тројице
по Светом Григорију Палами, Манастир Острог; Кнежевић, М. (2012)
Григорије Палама (1296-1357): библиографија, Београд: Православни
Богословски факултет.
39 Сиријски, Св. И. (2006) Подвижничка слова, Београд: Образ светачки,
стр. 164.
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именицу за све оно што се назива страстима”.40 Страсти су
тако, према Светом Исаку, „као нека тврда суштина; оне за
узимају средишње место између светлости и созерцања и
спречавају да се при созерцању разликује многоликост ства
ри”.41 Страсти, надаље, „побуђују или одређене слике, или
осећања без слика и сећање без страсних покрета и поми
сли”42, а све ово је проблем најпре стога што „зависно од то
га шта ум посматра, он такве облике и прима. Када посматра
свет, тад, у складу са променом облика којима је заокупљен
он у себе прима исти број ликова и обличја, који, по мери
свог мноштва, и по различитости својих промена, побуђују
у њему помисли, а када су помисли побуђене, оне се ути
скују у ум”.43 Ово не треба прихватити олако јер, упозорава
светитељ, „нека нас не преваре они који тврде да нема ника
кве опасности за нас од тога што нешто чујемо или видимо,
јер смо ми тобоже по својим мислима једнаки и у пустињи
и у свету, и у келији и ван ње, да се наша кротост не мења и
да не прихватамо рђаву промену, да при сусрету са људима
и стварима не осећамо узнемиравање страсти”.44 У најма
њу руку, созерцање (с)твари, „макар било и слатко, само је
сенка знања”,45 а како је истинско знање (gnosis) „осећање
бесмртног живота”46, наш задатак је „созерцање новог света
духом откривења којим се ум наслађује духовно”, односно
„знање духовно” као „осећање насладе животом онога века”,
које „многе помисли чини неважним”47. А духовно знање се
стиче вером, односно „рађа од вере”, која нам „пред очима
предочава реалност савршенства, тако да нашом вером разу
мевамо оно што је несазнајно, а не истраживањима и силом
[природног] знања”.48 Значи, и вера има неку своју слику, и
духовно знање има неку своју слику, а свака слика, рекосмо
већ, упућује на нешто, што је њена праслика, пралик. Овде
је то јасно „реалност савршенства”, дакле Царство Божије
као Царство Будућег века (еона), а „духовно знање“ је за
право боговиђење: „Ако не знаш Бога, немогуће је да се у
теби пробуди љубав према њему. Нећеш моћи да заволиш

40 Исто, стр. 19.
41 Исто, стр. 184.
42 Исто, стр. 193.
43 Исто, стр, 256.
44 Исто, стр. 120.
45 Исто, стр. 263.
46 Исто, стр. 164.
47 Исто, стр. 216.
48 Исто, стр. 127.
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Бога, ако га не видиш. А виђење Бога је последица Његовог
познања, јер виђење Бога не претходи Његовом знању“.49
У овој компликованој проблематици боговиђења нас овде
занима неколико ствари. У основи, благодат Божија која деј
ствује „у области чистоте унутар нас”50, помаже нам да твар
ни свет (свет ствари) посматрамо као симбол(е) света неви
дљивога, које имају сазнајно-анагошку улогу на нашем путу
богопознања, док нас такође поучава да будемо неповерљи
ви према симболима (сликама, визуелним представама) као
феноменима нашег унутрашњег света, односно наше поје
диначне имагинације, а које могу бити или плотског, или
страственог или демонског порекла. Отуда специфичан спој
реализма и симболизма у хришћанском схватању уметно
сти али и мистике (аскетике). Овде се ради о специфичном,
поводом теологије иконе већ поменутом захтеву, да свака
слика мора имати свој лик, пралик, праузор, прототип, од
носно, да она мора на нешто да упућује и тим „упућивањем”
сведочи његово постојање. Созерцање природног света тако
има смисла једино ако упућује на Царство будуће, односно
сведочи о присуству Божијем које има своје исходиште у
есхатону. „Унутрашња слика“ такође мора да има свој пра
лик, у супротном, а то је управо критеријум за разликовање
истинског боговиђења од лажних визија, она је духовна об
мана, прелест, која води у заблуду и у погибао. Слике стра
сти, било као немогућност да се у створеном свету препо
зна деловање божанских енергија (благодати) Духа Светога,
односно вечног дејствовања Божије љубави на творевину,
или као прихватање лажних визија као истинитих представа
будућег и невидљивог, у основи су препрека нашем истин
ском односу и општењу са Богом, светом невидљивим и са
људима, али и са самим собом, пошто „ономе ко је познао
себе даје се знање свега, јер познати себе је пунота знања о
свему”.51
Али ипак, каже Свети Исак, „ма колико се усавршавао
пред Богом, човек свеједно заостаје за Њим; и у истинитом
[будућем] веку Бог му показује своје лице, а не оно што Он
јесте. Ма колико ступили у Његово созерцање, праведни ви
де лик Његов као у огледалу, а тамо виде јављање стварно
сти”.52 Ово стога што је човек „само” Бог по благодати и
син Божији по усиновљењу, а не по природи. Али овде не
ма места ни за дуализам, расцепљеност, ћутање као прекид
49 Исто, стр. 353.
50 Исто, стр. 257.
51 Исто, стр. 354.
52 Исто, стр. 385.
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општења (напротив, ћутање као „молитвено тиховање” је
најсавршенији облик општења са Богом у овоме веку, али и
у веку будућем), нема места за очајање и богоостављеност,
за слепило или било какво негирање богомданих људских
способности, било благодатних било природних дарова. Бог
се јавља и показује „своје лице” онима који „гледају” у врли
ни и љубави, па тако и врлина и љубав имају своје „сли
ке”. Нису све слике само „слике страсти”. То су слике које
је „прочистила“ благодат, одстранила управо страст (а не
тварност) као рђу, као што грешника „прочишћава” Божија
благодат у Светој тајни покајања. Па каква је та „покајана”
слика, каква је то слика љубави и врлине, и чега је то слика?
Насупрот „човекоцентричне имагинације”, истински ства
ралац који је и истински аскета (подвижник) је „у озарењу,
кроз општење са Архетипом, обнављао слику (образ) Божи
ји у себи, и тек тада, кроз изумљење и мистичку екстазу, уз
дизао се изнад фантазије и греховне одвојености од Бога, и –
у вишој мистичкој реалности партиципације у нествореној
Светлости (благодатних енергија Духа Светога) – долазио
до гнозиса, познања више реалности. Преображени мистик,
стваралац по лику Божијем, постајао је, кроз синергију са
Богом, највиша реалност створеног света, те тако и ствара
лац који поседује својства Божанске имагинације”.53 Па тако
је и смисао истинске уметности био у томе да „представи
добродетељи (врлине) и красоту Светитеља, а сви њени
инструменти били су у служби духовне рефлексије која по
ступком чулно-опажајних средстава уметности открива ме
тафизичку красоту”54 При томе, „лепота се открива   само
ономе ко уме да гледа“,55 па је њено „досезање” истовреме
но лични и комуникативни напор целог људског бића56 као
психо-физичког и богочовечанског јединства.
Ево шта Свети Исак каже о овој непрестаној борби против
страсти а за врлину, а ради стицања спасоносног „умећа
гледања”: „Љубав је обитавалиште духовног, и настањује
се у чистоти душе. Када се ум нађе у области љубави, тада
делује благодат, ум прихвата духовно созерцање и посма
тра скривено”.57 И: „Страсти је боље одбијати сећањима на
врлине него противљењем, јер страсти, када напусте своју
област и крену у борбу, утискују у ум своје слике и прилике.
Та борба стиче велику власт над умом, силно узбуњујући и
53 Лазић, М. нав. дело, стр. 621.
54 Исто, стр. 624.
55 Бичков, В. нав. дело, стр. 107.
56 Видети у. Јевтић, А. нав. дело, стр. 35.
57 Сиријски, Св. И. нав. дело, стр. 263.
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доводећи помисли у пометњу”.58 Најзад: „Нека ме Твоја љу
бав одвоји од света и беседовања са светом. Утисни у мој ум
једино невидљиви лик, тако да буде побеђен порив ка свакој
сладости сећања на привремени и видљиви свет”.59
Али ово „бекство” од света, није „против света”, није ње
гово одбацивање, него превладавање његовог палог стања,
његово преображавање, „преусмеравање” погледа од њего
ве страствености ка његовој створености, од страствености
као последице одбацивања љубави (Божије), ка поновном
стицању те љубави због које је и „којом” је створен свет.60 И
то „бекство“ није бесциљно и беспутно, оно се не заснива на
индивидуалним виђењима некаквог „другог света”, на фан
тазијама и произвољности, већ на чињеници Божијег јавља
ња и оваплоћења у свету и у историји. Јер који је тај „лик”
за којим се тежи, тај „невидљиви лик”, ако не Лик Богочове
ка Исуса Христа, Логоса Божијег (Бога Логоса), Иконе Бога
невидљивога (Бога Оца), који се (с)познаје Духом Светим.
Циљ тако виђене (богослужбене, функционалне) уметности
је, тако, „откривање Лика Богочовека Христа”, заснованом
на „православном христолошком моделу лепоте формира
ном на чињеници материјалног Оваплоћења Бога”.61 Речи
ма Светог Исака, „истинско виђење Исуса Христа, нашег
Господа, састоји се у поимању силе Његовог домостроја
(икономије) у односу на нас и у опијању љубави  према Ње
му, захваљујући проницању у мноштво оних дивних ствари,
које су повезане са тим виђењем”.62 Тајна овог „виђења” је
дакле тајна Цркве и тајна евхаристије: тајна „виђења” Ису
са Христа је, према темељним догматским претпоставкама,
тајна нашег живота у Христу, при чему је сам хришћански
живот (као живот у Христу), „стална динамика и стално кре
тање од старога ка новоме човеку”,63 односно стално крета
ње (покрет, скок, двиг, по-двиг) ка Лику. Сам овај живот је
„заједница у Христу: Вечнога Бога и Његове у вечни живот
позване деце, коју Бог из љубави Духом Својим у Христу
изједначује са Собом”.64 Христос, дакле, као Лик (Икона,
Слика) Бога невидљивога, „објавио је нама људски лик и
карактер и етос Бога, али истовремено Он исти објавио је
58 Исто, стр. 300.
59 Исто, стр. 421.
60 „Духовни живот није бијег од свијета, већ његов преображај. То није
промјена мјеста, него промјена начина постојања и живљења”; Нелас,
П. нав. дело, стр. 147.
61 Лазић, М. нав. дело, стр. 611, 624.
62 Сиријски, Св. И. нав. дело, стр. 436.
63 Јевтић, А. (1989) Трагање за Христом, Београд: Храст, стр. 83.
64 Исто, стр. 174.
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у Себи лик и обличје и прави етос човека”.65 У овој лого
сној, иконичкој и евхаристијској перспективи нема места за
дуализам, за унижење човека као ни за његово обоготворе
ње, пошто се вредност човекова „не налази у њему онаквом
какав јесте, него у човеку онаквом какав треба да постане
и да буде. Човеково постојање као сина Божијег по благо
дати се поистовећује са непрестаним његовим узрастањем
и обожењем у Христу”.66 Другим речима, „величина човје
кова лежи у његовом (пред)назначењу, у њему одређеном
циљу”, а „Христос, као највиша човјекова реализација, при
родно чини циљ човјековог успињања, почетак, али такође
и крај, историје”.67 Управо се у Тајни Евхаристије као Тајни
цркве која је Тело Христово, сустичу прошлост, садашњост
и будућност, те време евхаристије „изражава вјечност и ак
тивира је у стварности, у сред свакодневног живота. Про
стор евхаристије је простор Царства, стварна хришћанска
домовина”.68 Христово присуство у Евхаристији је двојако:
„Христос је присутан у Евхаристији пошто је Евхаристиј
ски Хлеб Његово Тело. У Евхаристији Он пребива с нама
исто онако као што је пребивао са Апостолима на Тајној
Вечери, једино што се Његово присуство са њима замењује
његовим пребивањем у евхаристијским даровима”69 Тако у
Цркви Царство будућег века, есхатологија није само далека
будућност, већ „у Цркви садашњост укључује и будућност,
и прошлост. ‘Дан Господњи’ ће доћи, али он непрестано до
лази у Цркви, јер Господ долази ‘Својима’. Евхаристија је
трпеза Господа Који долази у Цркву у Духу”.70 Управо стога
што се у Духу савршава овај долазак Христов у Евхаристи
ји, која „представља не само сабрање, него и Трпезу Господ
њу”, сам Христос „ће доћи  јер је прослављен Богом и већ
царује у Цркви у Духу. Доћи ће, пошто он већ долази у Цр
кви, када се верни окупљају на Трпезу Господњу“, а пошто
„Дух већ делује”, Царство „не само што ће доћи, него је већ
дошло, пошто је Дух залог тога Царства”.71
Дакле, евхаристија, литургија није слика, него реално при
суство Бога живога, а „видети” значи преобразити свој
„телесни” вид и прогледати „духовним очима”, способним
65 Исто, стр. 195.
66 Томасовић, М. (2007) Бог Логос, Београд-Фоча: Православни богослов
ски факултет СПЦ у Фочи, стр. 254.
67 Нелас, П. нав. дело, стр. 34.
68 Исто, стр. 129.
69 Афанасјев, Н. (2008) Трпеза Господња, Краљево: Епархија Жичка,
стр. 21.
70 Исто, стр. 22.
71 Исто, стр. 6.
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са сагледавање дејства Божијег, односно благодатних енер
гија Светога Духа у свету, другим људима и у нама самима.
А то „гледање” нас не ставља у позицију пасивних посма
трача, већ учесника у благодатним дејствима Духа Свето
га, који прихватамо као личности и у слободи. Оно је моли
твено созерцање (гледање, зрење) „слобода и избављење од
свега овдашњег, срце које је свој поглед у потпуности обра
тило ка жудњи за оним чему се нада у будућем”.72 Али како
видети „ствари будућег века”, тим пре што се, према Светом
Исаку, „тачност назива [имена] одређује за овдашње пред
мете док за ствари будућег века нема правог и истинског на
зива: о њима постоји само несложено познање које је изнад
сваког именовања и сваког сложеног начела, обличја, боје,
описа и свих измишљених имена”73? Ипак, овде треба имати
на уму следеће: премда је, према Светом Кирилу Јерусалим
ском, „немогуће видети суштину Божију телесним очима”,
„сасвим је могуће на основу дела божанственог бића усхо
дити у созерцавању његовог свемогућства”, при чему се Бог
„открива сваком човеку који са пажњом истражује и упозна
је творевину; што твоје срце више буде истраживало, то ће
више упознавати Бога”.74 Дакле, „немогуће је истраживати
природу Бога, али му се зато може узносити славослов због
видљивих дела Његових”,75 другим речима, „пошто ми ни
смо били у стању да гледамо у Њега какав је по природи,
Он је постао то што смо и ми, како бисмо се удостојили да
га гледамо”.76 Треба разликовати телесно од духовног „гле
дања” као и свет створени од света страственог: „Свет не
сме да привлачи и привуче себи потпуно, али ни човек не
треба потпуно да избегава спољашњи свет и своје тело, као
зло. Сав чулни свет, каже Свети Григорије (Палама), јесте
огледало онога што је изнад света, а Творац га је устројио да
кроз духовно созерцавање, као кроз неку чудновату литицу,
узађемо до онога што је изнад света; дакле, ако бисмо на ис
праван начин користили своја чувства, ми бисмо невидљи
вост Божију познали и видели у Његовим створењима”.77
На таквим основама Свети Исак и разликује духовно насла
ђивање од духовног созерцања, где се прво заснива на мо
гућности да „предукус” будућег века можемо задобити још
72 Сиријски, Св. И. нав. дело, 206.
73 Исто, стр. 70.
74 Јерусалимски, Св. К. (2001) Катихезе, Београд-Ваљево-Србиње:
Хришћанска мисао, стр. 98.
75 Исто, стр. 98.
76 Исто, стр. 136.
77 Епископ Алексије (1999) Византијски црквени мистици 14. века,
Србиње-Београд-Ваљево-Минхен: Хришћанска мисао, стр. 40.
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овде, у историји и времену, при чему духовно наслађивање
„не долази од коришћења ствари које постоје самостално и
изван душе оних који их примају. Напротив, речи Царство
Божије унутра је у вама (Лк. 17, 21) и Да дође Царство
Твоје (Мт. 6, 10), значе да смо унутра у себи примили ве
штаство нечега чулног, као залог наслађивања садржаног
у њему. Неопходно је да сам добитак буде сличан залогу,
као и целина једном свом делу. Иако не указују на нешто
што самостално постоји, и речи као у огледалу (1. Кор. 13,
12), ипак указује на задобијање сличности (подобија). Ако
је пак истинито сведочанство оних који су тумачили Пи
смо говорећи да је и само ово осећање (предокушање) умно
дејствовање Духа Светога, онда је и оно део ове целине”.78
Метеж овога света, заправо метеж страсти и слика страсти,
превазилази се молитвеним усредсређивањем на „красоту
Логоса“,79 а како „Дух Свети никада не призива личности ка
себи, већ ка Сину”,80 поново се наглашава христоцентрич
на81 усмереност нашег молитвеног делања, па и целокупног
нашег труда „задобијања Царства Небеског”, односно спа
сења. На тај начин се оно созерцавано стање будућег века
сагледава као „сједињење тварног са Нествореним, тј. њи
хово прожимање”, а у „овоме чуду сједињења твари са Не
тварним увиђа се и богочовечанска природа Цркве”, што
молитвенику-аскети „доноси спознају натприродног, бла
годатног стања света”.82 Управо реалност Христовог прису
ства у Цркви је оно што нам отвара пут до Царства па и ње
говог „виђења” из перспективе „овога века”, јер како „Хри
стос већ царује кроз Цркву и у Цркви, Његово царевање је
најава (=предокушај) Царства Божијег”,83 а то „виђење“ и
та „спознаја” никада нису резултат нашег индивидуалног и
произвољног (самовољног) трагања за нечим што смо сами
прогласили истином, већ ствар односа, општења и заједни
це: „Ми немамо приступ Богу свако појединачно, и не са
ми по себи нити преко посредника, већ само кроз Христа,
78 Сиријски, Св. И. нав. дело, стр. 15.
79 Лазић, М. нав. дело, стр. 186.
80 Мајендорф, Ј. (2006) Византијско наслеђе у Православној Цркви,
Краљево: Епархија Жичка, стр. 178.
81 Подразумева се, при томе, да се „христологија не може раздвојити од
пневматологије и тријадологије”, па тако ни ова „христоцентричност”
никако не искључује сложену икономију односа Личности унутар Свете
Тројице, тиме ни чињеницу да је благотат „тројична”; видети у: Маро
јевић, Н. (2013) Христологија и тријадологија у учењу Светог Јована
Дамаскина, у: Смисао, бр. 3, стр. 13-17.
82 Ракићевић, Т. (2010) Свети Сава Студенички и суд над монахом, у:
Православље, бр. 1008.
83 Афанасјев, Н. нав. дело, стр. 22.
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када се налазимо у Његовом Телу, у које смо се крстили кроз
Духа”,84 при чему понављамо да се Бог открива свакоме од
нас, лично, као личности и у слободи, а не као неком безлич
ном колективном ентитету и у нужности, принуђености, у
робовској извесности споља наметнуте истине, али – да – и
споља наметнуте слике.
А како да филм да не постане име за ту „споља” наметнуту
слику, за тај метеж слика страсти, које нас окивају у затвор
света? Својом „ропском” репродуктивношћу датости света
или својим манипулативним „монтажним” конструкциони
змом, свеједно. Трагање за „спиритуалним” могућностима
монтаже и (оптичке) манипулације филмском сликом, као
и трагање за „чудом” пројављивања „невидљиве” стварно
сти уз помоћ гносеолошке неутралности филмске камере,
лако би се могле сматрати ћорсокаком. Чини се да ни „вера
у стварност” ни „вера у слику” нису решење. Ни намета
ње филму било као уметности било као медију критеријума
иконописа, као ни његова дидактичко-омилистичка употре
ба на плану сижеа, нити пак дуалистичко одбацивање по
дражавања видљивог света у име „апстракције” и фантазма
горије. Јер (и) верујући човек зна да уметност може да води
само „до врата храма” и да она не може да замени молитву, а
камоли Евхаристију. Такође, он не одбацује (са)стваралачку
моћ и назначење човека и нема проблема са псеудозилот
ским и псеудоаскетским одбацивањем (световне) уметно
сти и људског стваралаштва као таквог, најзад културе као
такве. Човек живи у безброј светова и живи ка будућности
и ка свеопштем васкрсењу (у телу) и не треба се заносити
ситницама и ситним пакостима. То је уосталом питање ду
ховног, па чак и душевног здравља, а уметност, као, ипак,
толико битна за човека, често је детектор поремећаја и за
блуделости на овом плану. Ако не знамо шта је човек и шта
је свет, шта смо ми сами, пречесто смо спремни да жртву
јемо уметност, да је порекнемо или обоготворимо, као ону
која на посебан начин сведочи о овом свету, човеку и на
ма самима. Сведочи, ако је права, наизглед без наше воље,
мимоилазећи нашу огрезлост у насиљу и интригама, нашу
спутаност и нашу лаж. Нашу неспремност да прихватимо
слободу другог, истински разговор, додир душе, обострано
преображење. А зашто онда живимо? Да владамо, да тлачи
мо? Па зашто је онда долазио Христос на земљу, међу нас,
а долазио је? И зашто стално изнова долази, у Светом Ду
ху, ако смо и даље исти, затворени, неспремни за промену,
због чега одбацујемо другог и његово стваралаштво, његову
љубав, макар је ни он сам не био свестан?
84 Исто, стр. 127.
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Ако желимо да филм и представљање на филму буде однос
и општење, јасно је да га морамо утемељити на личности
(ипостаси, сопство) као идентитету који извире управо из
односа и општења. Такође, свако откривење (откривање)
које тражимо (очекујемо) од филма мора се темељити на
личности, а не на „свету”, шта год подразумевали под њим,
нити на апаратури и медију, пошто је свако откривење увек
личног (личносног) карактера, а само „познање личности
представља неку врсту откривења”,85 управо зато што, како
рекосмо, „Бог се не открива нити жели да се открива по ну
жности“, већ „жели да постоји за нас, за мене”,86 у слободи,
и као личности. Оваква култура представљања подразумева
да се представља оно што има „име”, а то није ни безоблич
ни „свет” (или стварност), ни енергија, ни природа или су
штина, него ипостаси, као „темељ појединачне реалности и
идентитета”, односно „право, посебно и појединачно бив
ствовање”, као „оно по себи најсвојственије постојање”.87 У
овој перспективи, а према Светом Јовану Дамаскину, „иако
је свако суштаство [ousia] заједничко свим ипостасима ко
је обухвата, нема ниједног одвојеног и властитог јестаства
[physis] и суштаства”, већ они постоје „само преко ипо
стаси”, што значи да „прво треба поћи од конкретне осо
бе, а да све остало придолази на темељу њене егзистенције
– ипостаси. Јединка/особа у том смислу омогућује сушта
ство, па стога суштаство, да би уопште постојало, мора би
ти ‘ипостазирано’”.88 Дакле и оно што се представља, оно
што има „име” и што је основа постојања јесте увек неко
„ипостазирано јединство”, а не „општост неког суштаства
или неке одвојене суштине”, с обзиром да „суштина јесте
увек суштина нечег постојећег”.89 „Реалистичка” и репро
дуктивна природа филмске слике и филмског представљања
у овоме није и не може бити препрека, с обзиром да се већ
у теологији иконе избистрава становиште да, с обзиром да
је „на онтолошком плану икона апсолутно одвојена од про
тотипа особе коју описује”, икона и њен „предмет” не де
ле „исту суштину”, већ „само деле исти спољашњи облик“,
па тако „спољашња форма особе која је изражена на икони
постаје део прототипа”.90 Тако „осликавање није описивање
85 Зизјулас, Ј. нав. дело, стр. 66.
86 Исто, стр. 68.
87 Жуњић, С. (2012) Логика и теологија, Београд: Отачник, стр. 147.
88 Исто, стр. 147.
89 Исто, стр. 155.
90 Кордис, Ј. Икона и њено место у православном религиозном животу, у:
Теологија иконе и црквено стваралаштво, приредио Миловић, Н. (2011)
Крагујевац: Каленић, стр. 49.
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већ само указивање на Ипостас”, па икона дакле, „указује
на особу а не описује њену суштину”.91 Уметник, на тај на
чин, не „описује природу предмета коју је сликао” нити је
„одговоран за давање облика апстрактном садржају”, већ
се „усредсређује на ипостас као специфичан облик посто
јања“; он стога „не ствара икону као биће”, већ „репродуку
је спољашњи облик који је скуп нечијих личних особина”,
због чега уметност „постаје мање креативна на пољу облика
а шири своје усмерење на поље комуникације”, односно по
стаје усмерена на „тражење техничких средстава којима би
постигла боље и стварније односе између посматрача слике
и света који је на њој насликан”.92 Овакво виђење комуни
кације темељи се на чињеници Божијег јављања, односно
вере или догматске претпоставке да „Бог долази у слави и
остварује заједницу између човека и Бога (у Евхаристији)”,
па тиме што „Бог долази човеку”, постоји „покрет из тран
сценденталне стварности према земаљској стварности”;
„Бог долази у наше време”, Он долази „у садашњост”, „упа
да“ у човекову реалност и „објављује истину у појмовима (и
сликама) разумљивим човечанству”.93 Прави циљ је, надамо
се не само богослужбене уметности, тако, да „доведе опи
сане ствари у садашњост а не да зове посматрача да бежи у
другу стварност”, а оваква врста реализма (евхаристијски,
иконографски или утешни реализам, према Јоргосу Корди
су), „теши људе не бекством од стварности већ обогаћива
њем њихових живота Царством Божијим”.94
Све ово као да нас призива да и филм покушамо да сагледа
мо у што је могуће (овоме) сличнијем кључу, јер схватамо,
или тек слутимо, да филм ипак нешто од овога може, и да би
морао да може. Ипак, да ли су ово превелики захтеви када
је филм у питању, или су му просто непримерени? Не оба
везно. Пре се ради о промени перспективе, па и уобичајене
перспективе хришћански мотивисаног погледа на филм, ко
ја би ишла ка премештању фокуса на комуникативни аспект
филмског искуства, а где јединство филмске комуникације
гради на појму личности, и то не у смислу „ауторства”, већ
личносне (релационе и комуникационе) природе и моти
вације како филмског стваралаштва, тако и рецепције, али
и давања простора поимању филмских „ликова” као „ипо
стасних јединстава“, можда тачније „указивања” на изве
сна „ипостасна јединства”, као на „оно што се може име
новати“, што „има име”, и што се као такво, јавља, макар
91 Исто, стр. 51.
92 Исто, стр. 52.
93 Исто, стр. 58.
94 Исто, стр. 61.
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у стриктно рецепцијском и релационом виду као учесник
у процесу комуникације.95 Трагање за истинским филмским
искуством тако може бити виђено као трагање за истинским
(у истини) односом између личности и заједнице, па тако и
човека, Бога и створеног света, односно истинском одговор
ношћу човека за свет и за друге људе, за самог себе, а опет у
оквирима филма као уметности и медија, имајући у виду и
његово развијање, па чак и „претеће” утапање у нове медије
обележене симултаношћу, мултиперспективношћу и интер
акцијом. Наше поимање филма и његових граница, односно
спознајних или изражајних могућности, тако не би нужно
почивало на апоријама и контроверзама слике, нарочито
фотографске и „репродуктивне” слике, које су до сада иза
зивале толико нелагоде и збуњености, и чак, рекли бисмо,
дубоко антрополошки укорењеног, страха.
А овде је на проби сам филм, као и наше схватање филма,
његове улоге у нашој култури и нашим животима. Овде
смо на проби ми, као целовите личности, и наша ствара
лачка способност, наша усмереност ка „животу света”. Ако
је филм „уметност садашњости”, еманципован од фотогра
фије колико и од литературе, али и од идеологије и терора
било које врсте, па и терора „златног телета”, синтетичан
и вишеслојан толико да наликује на сам живот, онда би ваљ
да требало да буде способан за овакву врсту сведочења, за
своју врсту „суђења свету” у виду сведочења о стварном и
непосредном, сталном и реалном, у сваком тренутку наше
егзистенције, продора божанског у наше животе, наш свет
и нашу стварност. Продору који нас обликује, чини лично
стима у љубави и у слободи, личностима у онтолошком а не
у психолошком смислу, а које су опет, једино тако, као лич
ности, уопште способне да сведоче о било чему, па и о свом
искуству „највиших ствари”. Филм је, стога, ако је филм и
ако хоће да буде филм, односно ако је то оно што ми желимо
од њега, а слутимо да желимо, општење као однос љубави
према људима, као наш заједнички труд ка узрастању „из
95 Овакву могућност промене фокуса са „иконичности” на „комуникаци
ју” у случају филмова хришћанске провенијенције, на примеру филма
Острво, редитеља Павела Лунгина, аутор овог рада први пут запажа
у: Коларић, В. (2007) Са тигром у кавезу, у: Руски алманах, бр. 12, стр.
188-190. Мислим да, са фокусом смисла филма усмереним на комуни
кацију, уз прихватање да филм као уметност „моделује свет”, можемо
говорити о филмским „ликовима” као „ипостасним јединствима”, тач
није указивањима на извесно „ипостасно јединство”, као оно „што се
може именовати”. Ово питање захтева даљу разраду, а можда и критику.
Ово „јединство” можемо засновати и у чисто естетском, односно рецеп
тивном смислу (о естетском приступу филму који тематизује рецепцију
или доживљај филма, видети у: Turković, H. (2012) Teorija filma, Zagreb:
MeandarMedia, str. 25).
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света у свет, из стварности у стварност”, упркос нашим ма
лим животима, упркос интригама, пакости и смрти, упркос
нама самима, онаквима каквима понекад верујемо да јесмо.
Перспективе филма, као и перспективе уметности, су стога
перспективе човека, без обзира на технологију, „киборгиза
цију” и генску манипулацију, без обзира на дигитализацију
и виртуелност. Ако се преваримо и ако се дамо застрашити
то је наш проблем, али не мора да буде тако. Нека (и) филм
сведочи о тој, само нашој, људској и „личносној” слободи
да не буде тако.
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IMAGE AND PASSION: RESEARCH ON FILM
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
perspective of the film theory, philosophy and the Christian theology,
with an emphasis on the concepts of personality and communication.
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МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И
БУДУЋНОСТ: СЛУЧАЈ
ПАЦИЈЕНТА ВОРФА
Сажетак: Намера овог текста је да на примеру научнофанта
стичне серије „Звездане стазе” укаже на непролазност оних ди
лема медицинске етике које и савременост поставља пред нас.
Закључује се да нови научнотехнолошки изазови, које ће несумњи
во донети будућност, не мењају основну структуру биоетичких
питања и, стога, ни потенцијалне одговоре који се уопште могу
артикулисати и кохерентно заступати.
Кључне речи: биоетика, медицинска етика, аутономија пацијен
та, асистирано самоубиство, Звездане стазе

Звездане стазе се нису либиле да неретко изричито тема
тизују медицинскоетичку проблематику, а заступљеност
њених апорија је достигла врхунац са серијалом „Следећа
генерација” крајем осамдесетих и почетком деведесетих го
дина прошлог века.1 Прецизно израчунато, то изгледа ова
ко: од осамдесет епизода „Оригиналне серије” (1966-1969)
ни у једној се проблеми медицинске етике нису изиричито
1 Овај чланак настао је у оквиру пројекта 41004 „Ретке болести: молеку
ларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и соци
јални, етички и правни аспекти”, потпројекат „Биоетички аспекти: мо
рално прихватљиво у биотехнолошки и друштвено могућем” и у оквиру
пројекта 43007 „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја
на животну средину, праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, пот
пројекат „Етика и политике животне средине: институције, технике и
норме пред изазовом промена природног окружења”, које финансира
Министарствo просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.
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третирали; од сто седамдесет седам епизода „Следеће гене
рације” (1987-1994) у чак седам су они били присутни,
односно у 4%; мање од један посто од сто седамдесет пет
епизода „Дубоког свемира Девет” (1993-1999) дотицало
се медицинске етике; и само два посто од сто седамдесет
две епизоде „Војаџера” (1995-2001) бавило се медицинско
етичким темама.2 Епизода која се унутар њега и у читавој
„франшизи” на најексплицитнији начин бави том облашћу,
виђеном дакако у контексту будућих изазова, названа је јед
ноставно и подесно Ethics.3 У њој, међутим, импресионира
извесна присност обраде, један савремени окидач и оквир
дилема и вероватан будући ток који ће већ присутан диспут
у медицинској етици попримити. Штавише, чини се да се
тек донекле мења грађа и окружење, а да прича која илу
струје тему и аргументације становишта унутар ње остају
исте као што су данас или као што би данас могле бити – и
то не зато што су недовољно промишљене и замишљене, не
го зато што су, по свој прилици, другачије незамисливе.
Ворф (Worf) је име јединог Клингонца у Звезданој флоти
Уједињене федерације планета, коју наравно и даље предво
ди Земља. Он је нешто као ратно сироче: подигли су га људ
ски родитељи, пошто је као дете у једном сукобу остао без
биолошких на територији непријатеља. Упркос васпитању и
престижним резултатима на Академији, упркос једнако пре
стижном положају шефа обезбеђења на свемирском броду
Ентерпрајз и властитим напорима да обузда темперамент,
остао је у доброј мери Клингонац. То значи: поносит, ба
штиник традиције и митова предака, склон преким решењи
ма, војевањима и слављењу легендарних оружаних победа,
али све то некако старовременско витешки, са чашћу као
главном, ако не и једином врлином. Том и таквом Ворфу се
десило да се озбиљно повредио, и то не онако како би сваки
Клингонац волео, на смрт у боју – јер је то за њих највећи
благослов, а заробљавање или недостојна смрт највећа сра
мота – него се повредио када је једна бачва пала на њега са
2 Hughes, J. and Lantos, J. (2001) Medical Ethics through the Star Trek Lens,
Literature and Medicine 20 (1), p. 33. Подаци за серију „Ентерпрајз”
(2001-2005) нису могли бити урачунати у време рађења овог обрачуна.
3 Star Trek: The Next Generation – complete series (2007), DVD set: volu
me 5, disc 4, selection 4. To је стошеснаеста по реду епизода у серијалу
„Звездане стазе: следећа генерација”, а шеснаеста у петој сезони њеног
емитовања. Звездани датум одигравања „Етике” је 45587.3, а земаљски
датум њеног првог емитовања је други март 1992. године. Режирао је
Чип Чалмерс (Chip Chalmers), а сценарио су потписали Сара и Стјуарт
Чано (Sara and Stuart Charno). Просечан рејтинг епизоде је према зва
ничном вебсајту Звезданих стаза био 2.2/5 (Ethics, StarTrek.com, pristu
pljeno 24. avgusta 2008, http://www.startrek.com/startrek/view/series/TNG/
episode/68538.html).
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полице у бродском магацину и парализовала његове доње
екстремитете.
Бродска лекарка Беверли Крашер (Beverly Crusher) улази у
базу медицинских података које нуди клингонска медицина
и консултује клингонске стручњаке, али не наилази ни на
шта употребљиво, осим у сврхе космоетнолошких студија:
Клингонци имају чудно дуплирану анатомију, „бекапове”
свих виталних органа и функција, али када једном откажу
на тако драматичан начин као код Ворфа, или чак и у мањој
мери, то престаје да буде ствар медицине и постаје ствар,
не може се рећи ни неге онемоћалих, јер тако нечег нема
и не сме бити у једној спартанској култури која фаворизује
моћ, јер би то било бесрамно и јер би вређало онемоћале, не
може се чак рећи ни припремних погребних института, јер
не постоје обреди сахрањивања, јер је тело, како кажу, „пра
зна љуштура” када дух изађе из њега, што додуше умеју да
испрате обредом урликања, својеврсног колективног опона
шања и потенцирања последњег даха. То понајпре постаје
ствар фолклорног придруживања загробном царству, прела
жења клингонског Стикса, у којем смрт часног Клингонца
добија праведно признање. И за Ворфа нема ничег разумљи
вијег од очекивања да Клингонац, да он који је паралисан и
стога не може бити жесток и ефикасан ратник – часно извр
ши самоубиство.
Невоља је што испуњење тог древног и императивног саму
рајског обичаја у клингонској варијанти захтева сарадњу са
онеспособљеним при његовом усмрћивању, што исправност
ритуала подразумева употребу церемонијалне сабље коју
мора да донесе блиски пријатељ или, радије, син самоуби
це. Ворфов син је сасвим мали, па Ворф у бродској болни
ци моли првог официра Рајкера (Riker) да га, као пријатељ,
докрајчи: „Ако си заиста мој пријатељ, онда ми помози да
окончам живот онако како сам га живео: часно и достојан
ствено”. Рајкер је испрва ужаснут; обраћа се капетану Пи
кару (Picard) за савет. Капетан је и по функцији иначе склон
поштовању туђих култура, али разумева и аргумент његовог
заменика да је једна ствар поштовање а друга одобравање
или чак учествовање у њеним обрасцима који противрече
налозима властитог културног модела. Проналазећи у пото
њем неоправдану вољу за универзализацијом, Пикар ипак у
овој прилици снажније заступа право на културну разлику
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
торка Крашер каже да он никада више неће ходати”. „То не
значи да је његов живот завршен!”, одговара Рајкер, на шта
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Пикар такође има контрааргумент: „То је врло људска пер
спектива. За Клингонца у Ворфовој позицији, његов живот
је већ завршен. Морамо поштовати његова уверења...”. Рај
кер није убеђен и одбија да помогне Ворфу на онај карди
нални начин који се њему чини јединим задовољавајућим
одговором на дату ситуацију.
Ворф сам не може, а други му, упркос његовом наглашено
достојанственом инсистирању, не дозвољавају да се пре
пусти клингонском бродару који превози јуначке душе. И
докторка Крашер, сматрајући се на то већ и својим позивом
обавезном, одлучно одбацује ма какву идеју о асистираном
или чак и само допуштеном самоубиству.4 Капетан Пикар
долази у бродску болницу и настоји да је размекша у по
гледу опција које стоје на располагању: „Ако не може да се
потпуно опорави, Ворф ће се убити”. Докторка Крашер је
непоколебљива: „У мојој бродској болници свакако неће!
Ставићу га у сигурносно поље и поставити обезбеђење око
његових врата, радије него да му дозволим да изврши са
моубиство”. Ни Пикар не попушта: „И колико дуго ћеш га
тако држати? Недељу дана? Месец? Годину?” Залуд, с друге
стране је непробојан зид: „Уколико будем морала. Самоуби
ство није опција”.
Докторка указује да је медицина и у том погледу напредова
ла, да је могућа безопасна реахабилитација која подразумева
уградњу „нервних претварача” („neural transducers”), справе
која преноси моторне импулсе мозга групама мишића, и да
ће уз доста вежбе пацијент моћи да поврати покретљивост
ногу и до шездесет посто. Ворф проба неимплантирану вер
зију тог неуралног трансдуктора коју му докторка Крашер
даје не би ли га охрабрила, али је дословно одбацује: у не
могућности да контролише вештачки спроведене нервне
сигнале, он заиста врло неартикулисано бацака ноге. Саоп
штава докторки да радије бира смрт него да као зомби хода
ходницима Ентерпрајза и трпи сажаљиве погледе, подсмех
и гађење. Он не жели да буде залечен него, ако већ не мо
же бити излечен, онда херојски да прекрати живот који не
сматра достојним живљења. Једна заоштрена подваријанта

4 Видети Stoffell, B. Voluntary Euthanasia, Suicide, and Physician-assisted
Suicide, in: A Companion to Bioethics, Kuhse, H. and Singer, P. (2009) Ox
ford: Blackwell, pp. 312-320. Да је могуће бранити (правно и морално)
право на самоубиство којем асистира терапеут, упоредити: Wellman,
C. (2005) Medical Law and Moral Rights, Dordrecht: Springer, pp. 10-69;
Dworkin, G. Physician-Assisted Death: The State of the Debate, in: The Ox
ford Handbook of Bioethics, ed. Steinbock, B. (2007) Oxford: Oxford Uni
versity Press, pp. 375-393.
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невеселог избора између спасавања са непожељним после
дицама и, такође, непожељног, препуштања смрти.5
Управо због овог Ворфовог доживљаја живота, капетан су
герише да се прихвати још једна трећа могућност, која је
изненада постала доступна и која се чини да потенцијално
решава спорну ситуацију. Због моралне упитности другачи
је врсте, тај новоомогућени неконвенционални захват међу
тим изазива безмало све преостале дилеме класичне биое
тике: ако изузмемо етику људске репродукције, већ присут
ном варијетету „етике смрти и умирања”, односно избора ко
треба да умре а ко да живи, придружују се етика истражива
ња на људима, етика коју изазивају питања генетике и етика
трансплантације органа и имплантације вештачких органа.6
Помало deus ex machina, како то, ипак, не тако често бива
у Звезданим стазама, Ентерпрајз се, стицајем околности,
баш тада задесио у близини специјалисткиње за неуроло
шке повреде, докторке Тоби Расл (Toby Russell). Она дола
зи на брод и почиње да сарађује са докторком Крашер на
могућностима Ворфове терапије. Наглашено је заинтересо
вана и чак кооперативна, али је од првог тренутка јасно да
јој је истраживачка пракса испред терапеутске. Њен пред
лог је „клонирање” Ворфове кичме, вађење оригиналне и
замена новом, клонираном, односно „генотронски репли
кованом”7 – једна у сваком случају агресивна и неиспита
на трансплантација кичменог стуба генерисаног на основу
пацијентове ДНК. Сугеришући овај приступ, докторка Расл
признаје да он спада у домен експерименталне хирургије, да
ту технику имплантације у инкубатору генетски реконстру
исаних органа још није искушала на хуманоидима, а да је
стопа успеха у тестовима који су рађени на „холографским”
пацијентима само тридесет седам процената; две трећине
преосталих је умрло. Али, пошто је Ворф већ тако поставио
5 McCormick, R. A. To Save or Let Die: The Dilemma of Modern Medicine,
in: Bioethics: An Introduction to the History, Methods, and Practice, eds.
Jecker, N. S., Jonsen, A. R. and Pearlman, R. A. (1997) Boston: Jones & Bar
tlett, pp. 70-76; Ramsey, P. Prolonged Dying: Not Medically Indicated, in:
Bioethics: An Introduction to the History, Methods, and Practice, eds. Jecker,
N. S. Jonsen, A. R. and Pearlman, R. A. (1997) Boston: Jones & Bartlett, pp.
83-86.
6 Видети: Jonsen, A. R. (1998) The Birth of Bioethics, New York: Oxford Uni
versity Press; Hare, R. M. Medical Ethics: Can the Moral Philosopher Help?,
in: R. M. Hare, Essays on Bioethics (1993) Oxford: Oxford University Press,
pp. 1-14.
7 Bonnicksen, A. Therapeutic Cloning: Politics and Policy, in The Oxford
Handbook of Bioethics, ed. Steinbock B. (2007) Oxford: Oxford University
Press, pp. 441-469. За детаље о генотронској репликацији, видети Me
dical and Science Library of the official Star Trek web site, pristupljeno 4.
marta 2009, http://startrek.paramount.com/library/medical.asp.
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ствари да је избор за њега или излечење или смрт, докторка
Расл то сматра идеалном приликом коју треба искористити
да се искуша њена метода. Докторка Крашер инсистира да
Ворфу не треба ни да буде понуђена ова опција, будући да
она ради на томе да прихвати трансдукторе. Она је оштро
против експеримената, држећи се начела да је први задатак
не одмоћи пацијенту, или га не довести у опасност, ако већ
не може да се помогне. Међутим, докторка Расл није кадра
да се уздржи и нуди Ворфу њену терапију неизвесног исхо
да, истовремено доводећи до беса колегиницу и неповратно
интригирајући Ворфа. Истраживач и клиничар, две лекар
ке осуђене на сукоб својих права, једна налазећи ослонац у
„објективности”, друга у емпатији.
У првом њиховом дијалогу докторка Расл се патерналистич
ки обраћа докторки Крешер: „Знам да као лекар свемирског
брода морате да одржавате присне везе са пацијентима, али
мислим да у овом случају ја треба да одржавам дискретну
дистанцу – на тај начин могу да вам дам потпуно објектив
ну препоруку третмана”. Њена наводно „потпуно објектив
на” препорука случајно је баш та да се Ворфу понуди она
иновативна терапија чијем усавршавању је посветила кари
јеру. Докторка Крашер се не либи и да је директно оптужи
за искориштавање пацијената да би унапредила свој истра
живачки пројект. Докторка Расл не остаје дужна и позива се
на класичну апологију свих трошкова и жртава истражива
ња: ако би живот некога кога је докторка Крашер волела јед
ног дана био спасен том врстом опита, она би га свакако сма
трала вредним.8 Нимало импресионирана тим аргументом а
8 У још заоштренијој варијанти ова расправа ће се одиграти када је реч
не о стицању, него о коришћењу неморално стечених истраживачких
података. У епизоди „Nothing Human” Star Trek: Voyager, која је преми
јерно емитована другог децембра 1998. године, бродски лекар Војаџера,
самосвесни компјутерски холограм, због неопходних консултација и не
знајући више како да помогне пацијенту, призива снимљену личност и
сећања Крела Мосета (Crell Moset), некад ненадмашног биолога импе
ријалистичке Кардасије. Мосет је експерт за егзобиологију, а клингон
ска чланица посаде пати од засад неуништивих паразита и изгледи су јој
лоши. Испотавља се да Мосетова стручност проистиче из експеримена
та на заробљеницима током рата са Клингонском империјом и да је он
познати а некажњени ратни злочинац и масовни убица. За разлику од
Ворфа, пацијенткиња Белана (B’Elanna) не захтева него управо одбија
да буде третирана. По наређењу капетанице, међутим, и против воље
добија третман који јој спасава живот. Бродски лекар онда одлучује да
обрише програм и његово неморално стечено знање из бродског компју
тера: „У светлу садашњих доказа не могу у доброј савести користити
истраживање које је било изведено из тако нехуманих пракси”, казује
Мосету, образлажући ту одлуку. Мосет је и у дискусији, и као холограм,
немилосрдан: „У доброј савести? Шта је са добробити твоје посаде?...
Суочаваш се са новим облицима живота свакога дана – многи од њих
су опасни. Потребан сам ти! Избриши мој програм и кршиш први завет
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фасцинирана мером у којој истраживачке амбиције могу да
мотивишу експлоатацију рањивих особа, докторка Крашер
опозива овлашћења докторки Расл на Ентерпрајзу и наста
вља са осудом: „Ворф се хвата за сламку и ви му је пружа
те”. Ни докторка Расл не попушта: „Ако делује, то би био
велики пробој који би изменио животе људи...” Али  то као
да је само интермецо за узимање ваздуха или додатни оки
дач за наставак оног сада већ психолошког раскринкавања
којем докторка Крашер излаже докторку Расл: „Користите
очајање једног повређеног човека као оправдање да упо
требите процедуру коју не бисте употребили у нормалним
околностима”.
Ту опасност никада није лако спречити, а некада ни уочи
ти: поштовање аутономије пацијента лако може бити иско
ришћено када амбициозни, хладни и бескрупулозни истра
живачи у жељи да унапреде своје методе које већ сматрају
супериорним, али додуше још не довољно потврђеним, ко
ристе безнађе пацијената да би побудили наде и навели их
да се сагласе са оним на шта иначе не би пристали.9 Али с
друге и још општије стране, када се постави питање меди
цинског напретка, готово рутински се мора позвати на чи
њеницу да свака иновативна терапија представља одређени
ризик и да неки пацијенти, пре или касније, морају први да
га преузму.10 За конзервативне или емпатичне лекаре којима
је одређени пацијент светиња, као што је докторка Крашер,
то није ваљан морални аргумент, то вероватно уопште ни
је морални аргумент, а свакако није препорука која се сме
следити: конвенционални приступ увек има предност над
неоправданим ризиком.11 Капетан Пикар, опет, разуме и на
челно подржава и такву оријентацију, али и даље сугерише
да би у овом конкретном случају можда вредело ревидирати
који си положио као терапеут: ’Не штети’… Можеш обрисати мој про
грам, докторе, али никада не можеш изменити чињеницу да си већ кори
стио нека од мојих истраживања. Где је била твоја савест када је Белана
умирала на том столу? Етика? Морал? Савест? Чудно је како све то ис
пари када нам је нешто потребно...” (Hughes, Ј. and Lantos, Ј. нав. дело,
pp. 36-37).
9 O’Neill, O. (2002) Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge: Cambridge
University Press.
10 Jonas, H. Philosophical Reflections on Experimenting with Human Subjects,
in: Bioethics: An Introduction to the History, Methods, and Practice, eds.
Jecker, N. S., Jonsen, A. R. and Pearlman, R. A. (1997) Boston: Jones & Bar
tlett, pp. 42-50; Luna, F. and Macklin, R. Research Involving Human Beings,
in: A Companion to Bioethics, eds. Kuhse, H. and Singer, P. (2009) Oxford:
Blackwell, pp. 457-468;  Macneill, P. U.  Regulating Experimentation in Re
search and Medical Practice, in: A Companion to Bioethics, eds. Kuhse, H.
and Singer, P. (2009) Oxford: Blackwell, pp. 469-486.
11 Упоредити: Hughes, Ј. and Lantos, Ј. нав. дело, pp. 30-31.
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медицинска начела, управо због специфичног разумевања
вредности живота самог пацијента. Он указује докторки
Крашер да ће једном коначно морати да прихвати Ворфово
право да управља властитом судбином и да шансе да повра
ти способност кроз експерименталну терапију могу бити
његов не само аутентични него и једини прихватљив избор.
Докторка Крашер се грчевито опире и таквој разложности:
„Прво начело добре медицине је ‘никада не погоршати ста
ње пацијента’. Ворф је сада жив и функционише. Ако се
упусти у ту операцију, из ње би могао изаћи као леш”. Капе
тан Пикар такође има у виду једино Ворфа, само сада чак и
мимо или насупрот лекарског завета: „То можда није добра
медицина. Али за Ворфа то може бити једина шанса”.
Докторка Крашер на крају пристаје и дозвољава да се пре
дузме по живот ризична процедура, која ипак пружа макар и
минималну наду да Ворф поврати сву своју покретљивост.
Операција вађења оштећене и усађивања нове, у инкуба
тору (ре)конструисане, кичме одвија се испрва по плану и
наизглед успешно, све док изненада, управо супротно, орга
низам не почне да реагује бурно на, колико год идентичну,
ипак, реплику властитог органа: Ворф је изгубио синаптич
ке функције, што је исходовало застојем рада срца и очитом
можданом смрћу. У сузама, докторка Крашер обавештава
бродску саветницу Дијану Трој (Deanna Troi) и Ворфовог
сина Александра (Alexander) о његовој смрти, да би минут
касније, ушавши да га виде, сви били пријатно изненађени
Ворфовим напрасним и сам-од-себе васкрсом, захваљујући
оним иначе редундантним резервним клингонским орган
ским системима, који се испоставља да су преузели чак и
нервне улоге у организму и омогућили потпуни опоравак.
Без обзира на срећан расплет, затегнутост између две лекар
ке остаје до краја. У поздраву при растанку, који је докторка
Крашер изгледа желела и да избегне, али је докторка Расл
пристојно свратила у њену амбуланту, она упућује чита
ву тираду лепо упакованих осуда и заступништва лекарске
професије једној колегиници која добробит пацијента не
ставља у први план. Вели да је одушевљена што ће се Ворф
опоравити, али и да је престрављена оним приступом њего
вом (из)лечењу које ставља интерес медицине за прикупља
ње истраживачких података и прибављање признања истра
живачу изнад интереса пацијената. Жели јој сваку срећу,
сигурна је да ће њен чланак који ће написати о случају Вор
фа побрати одличне критике, али је њој овај Ворф, и сваки
Ворф, много више од прилике за научну промоцију. Одбра
на истраживачки оријентисане докторке у одласку је такође
класична: чак и неуспех појединог случаја припомогао би
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даљим истраживањима, која би у коначном исходу спасила
милионе живота. Разговарају као да на крају није све ипак
добро испало, јер ни докторка Расл не мисли, а докторка
Крашер јој свакако не дозвољава да то помисли, да је благо
дарећи њеној интервенцији Ворф остао у животу. Нема сум
ње, пуки случај је срећно пресудио да у завршној сцени он
може у својим одајама да прихвати помоћ сина Александера
у поновном учењу да хода. А опет, да није било пристанка
на њену солуцију, Ворф би вероватно и даље био у оном
полуживоту који (му) је био гори и од смрти. Докторки Кра
шер је и такав живот „светиња”, и онда кад пацијенту није.
Парадоксално би још могло испасти да докторка Расл, ако и
нема обзира према самом пацијенту, у овом случају свакако
у већој мери делује у складу са његовим саморазумевањем и
доживљајем властитог живота: са његовом или-или логиком
на коју пацијент уосталом има право.12 А лекар?
Двосмисленост остаје, и у епизоди и у етици иначе. Али епи
зода неминовно има предност утолико што је морална ситу
ација чистија, што је фиктивни универзум лишен традици
оналних пристрасности, што се према Клингонцима немају
предрасуде као према савременим расама, па Звездане стазе
могу да послуже као својеврсна „филозофска парабола” која
„илуструје и изолује релевантна својства моралних дилема,
партикуларизује их у причу и дозвољава поопштивост без
инсистирања на њој”.13 Ипак, лако је замисливо да се прича
одиграва данас и да је, уместо Ворфа, у питању било који
савремени ратник или спортиста, међу којима је узгред све
мања разлика, било ко коме губитак појединих физичких
функција обесмишљава живот, будући да је властиту мисију
поставио тако да она подразумева или претпоставља њихо
ву функционалност. Даље, да би се (не)оправданост лекар
ске интервенције довела у питање, односно обавеза или за
брана доктора да делују против пацијентове воље, макар то
било и у његовом „објективно” најбољем интересу, уопште
није морала доћи стручњакиња за генотронску репликацију
из будућности.14
12 Annas, G. J. (2004) American Bioethics: Crossing Human Rights and Health
Law Boundaries, New York: Oxford University Press; Young, R. Informed
Consent and Patient Autonomy, in: A Companion to Bioethics, eds. Kuhse,
H. and Singer, P. (2009) Oxford: Blackwell, pp. 530-540; Elliott, C. Patients
Doubtfully Capable or Incapable of Consent, in: A Companion to Bioethics,
eds. Kuhse, H. and Singer, P. (2009) Oxford: Blackwell, pp. 541-550.
13 Hughes, Ј. and Lantos, Ј. нав. дело, p. 32.
14 Иначе, генетска манипулација је и у „будућности”, чак и након докторке
Расл, сумњива као што је и нама данас: доктор Башир (Bashir) из „Ду
боког свемира Девет”, серије Звезданих стаза која се емитовала после
„Следеће генерације“, сведочи да је генетичко побољшање људи било
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Већ деценијама Јеховини сведоци одбијају трансплантацију
и трансфузију15 и исто тако већ деценијама бројни људски
заморчићи добровољно – а опет заправо зато што се плаћа
или, у мање проблематичном случају, зато што нема више
друге наде, али у оба случају срећом још увек уз обавезни
формални пристанак16 – тестирају експерименталне фарма
колошке продукте. Истраживачи који раде у фармацеутским
компанијама нису нужно, као што модерна митологија о фа
макомафији воли да их прикаже, „продане душе“, већ можда
заиста уверени у племенито послање којим се баве. Проблем
научног истраживања, посебно осетљив када се тиче живих
(тела) људи, овде је на сцени и у оном најстаријем модусу,
у оној нобеловској дилеми, у форми питања лојалности но
вим открићима, па макар свет пропао, или ограничења ва
жења етоса научног истраживања њему екстериторијалним,
ширим моралним обзирима.
Чини се дакле да се научноистраживачка и медицинскоетич
ка проблематика будућности у темељној поставци не разли
кује од оне коју данас познајемо. Једно занимљиво и неоче
кивано теоријско извођење прећутно полази од те премисе
и онда закључује не чак ни из садашњости на будућност,
него из садашње научнофантастичне серије о будућности
на садашње задатке лекара и научника. Наиме, из „Ориги
налне серије“ Звезданих стаза узети су записи Ентерпрајза
од 2266. до 2269. године који се односе на догађаје у вези
са тровањем. Укупно тридесет један такав инцидент је раз
врстан у тринаест енвиронменталних, девет намерних, пет
ненамерних и четири случаја убиства. Најчешћи отрови су
били биотоксини (у десет наврата), а следили су их неуро
токсини (девет), радијација (три), цитотоксини (три), темпо
рални токсини (три), киселине (два) и фитотоксини (један).
забрањено на четиристо година, а да су родитељи који су обезбедили
својој деци генетички побољшану интелигенцију, што се испоставља да
је његов случај, подлегали затворској казни (за стање тренутне дебате
видети: Savulescu, J. Genetic Interventions and the Ethics of Enhancement
of Human Beings, in: The Oxford Handbook of Bioethics, ed. Steinbock, B.
(2007) Oxford: Oxford University Press, pp. 516-535; за могући изглед
једне етике генетичких истраживања и манипулације у ближој и даљој
будућности видети: Eberl, J. Killing Your Own Clone Is Still Murder: Gene
tics, Ethics, and Khaaaaan!, in: Star Trek and Philosophy: The Wrath of Kant,
eds. Decker, K. S. and Eberl, J. T. (2008) Chicago: Open Court, pp. 107-139).
15 За институционално (не)излажење на крај са тим видети: Macklin, R.
The Inner Workings of an Ethics Committee: Latest Battle over Jehovah’s
Witnesses, in: Bioethics: An Introduction to the History, Methods, and Prac
tice, eds. Jecker, N. S., Jonsen, A. R and Pearlman, R. A. (1997) Boston:
Jones & Bartlett, pp. 279-282.
16 Fletcher, J. Realities of Patient Consent to Medical Research, in: Bioethics:
An Introduction to the History, Methods, and Practice, eds. Jecker, N. S.,
Jonsen A. R. and Pearlman, R. A. (1997) Boston: Jones & Bartlett, pp. 51-59.
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Од свих тих случајева, два су се односила на инциденте са
опасним материјама, један на контаминацију хране, а три се
тицала грешке при терапији. У закључку се дословно ме
шају димензије времена: каже се да су многе околности са
којима смо се „сусрели у тровањима у будућности вероват
но сличне савременим узроцима”, те да стога „токсиколози
треба да се припреме за будућност интензивирањем свог из
учавања молекуларне биологије, упоредне медицине, физи
ке и историје”.17
(Био)Tехнолошкиизазови ће јамачно заоштрити нека пита
ња и заискати јасне одговоре, чија ће практична делотвор
ност вероватно бити пресуднија него данас,18 али, иако не
можемо знати који ће одговор у коначном исходу бити при
хваћен, сва је прилика да већ можемо знати све могуће ис
ходе одговарања и аргументе за њихову (не)прихватљивост.
Рецимо, питање које већ сада постављамо у погледу одре
ђене оријентације можемо постављати с обзиром на њену
пројектовану инфлацију: да ли ће рачунари дехуманизовати
медицину? Чини се да будућност доноси компјутеризовану
праксу која ће додир са пацијентом, ако не потпуно искљу
чити, оно свести на неопходни минимум. И опет су Звезда
не стазе послужиле као пример да то не мора бити случај.
У „Следећој генерацији” су релативно подробно приказани
дијагностички и терапијски поступци високе технологије
далеке будућности, при којима се лекари према пацијентима
ниуколико не односе хладно или безлично: редовно „виђамо
љубазне и брижне терапеуте који разговарају са пацијенти
ма, држе их за руку када је потребно и обезбеђују управо
ону врсту утехе и подршке која претпостављамо да је била
широко доступна када су породични лекари ишли у кућне
посете пре пола века. Да ли видимо двадесетовековне вред
ности нереалистично пројектоване у будућност или је могу
ће да пуко увођење технологије не мора да има дехумани
зујући ефекат на однос пацијента и његовог неговатеља?”19
17 Chyka, P. A. and Banner, W. Jr. (1999) The History of Poisoning in the Futu
re: Lessons from Star Trek., Clinical Toxicology 37 (6), p. 793.
18 Видети: Brody, H. (2009) The Future of Bioethics, Oxford: Oxford Univer
sity Press, pp. 193-216; Jonsen, A. R. (2000) A Short History of Medical
Ethics, New York: Oxford University Press, pp. 115-120; Clouser, K. D. Me
dical Ethics: Some Uses, Abuses, and Limitations, in: Bioethics: An Introduc
tion to the History, Methods, and Practice, eds. Jecker, N. S. Jonsen, A. R.
and Pearlman, R. A. (1997) Boston: Jones & Bartlett, pp. 93-100; Richards, J.
R. A World of Transferable Parts, in: A Companion to Bioethics, eds. Kuhse,
H. and Singer, P. (2009) Oxford: Blackwell, pp. 375-389.
19 Shortliffe, E. H. (1993) Doctors, Patients, and Computers: Will Information
Technology Dehumanize Health-Care Delivery?, Proceedings of the Ameri
can Philosophical Society 137 (3), p. 391; упоредити: Benett, H. J. (1996)
Star Trek Medical Boards, Journal of Family Practice 43 (4), pp. 406-408.
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Уопште не морамо да тврдимо да ће се људи вазда ломити
око тих и сличних питања. Сасвим је замисливо да су она
решена, на једну или другу страну: можемо да представимо
клингонски беспоштедан или земаљски брижан свет здрав
ства; такође експертократски свет биолошког инжењеринга
безобзиран према вредностима изван себе или свет који од
устаје од свих истраживања и повлачи се у непосредност
властите природности, остављајући Богу да суди о стварима
здравља и живота, као и неку њихову мешавину која прео
ријентише светоназор на алтернативне и мање инванзивне
научне методе и медицинске приступе. Није, међутим, јасно
шта бисмо преко тога могли да замислимо – јер се не види
шта би још могло да постоји. И уопште не морамо много
да замишљамо, заступнике наречених „светова” бисмо лако
могли наћи и у садашњици. Као и замислити (вероватнију?)
будућност у којој ће се сви они и даље гложити, натезати,
преговарати и одмеравати властита права и оправдања.
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MEDICAL ETHICS AND THE FUTURE: 
THE CASE OF PATIENT WAR
Abstract
This article raises the following questions: will the problems that are
being addressed by contemporary medical ethics and bioethics change in
the time to come and will their current conceptual frameworks become
outdated or will imminent technological and social developments pose
new challenges that will not have to be answered by the adoption of
entirely new ethical concepts? These issues are being addressed on
the basis of the materials that are offered to us by the science fiction
serial Star Trek, which is taken as representative of the future. Special
attention is given to one of its episodes (called Ethics), an episode
that appears to test the physician-patient relationship, the conduct of
medical research and the use of its results, the right to assisted suicide,
as well as other traditions of moral thinking in medicine in the light of
their future status. The moral dilemmas of this futuristic story appear
strikingly similar to those we face nowadays. Moreover, it is apparently
impossible to imagine a different discourse, in spite of the fact that
characters and their environment in the story are very different from
those we are acquainted with in real life. Hence, it can be concluded
that moral problems related to scientific and medical problems from
the future, if at all imaginable, are unlikely to differ substantially from
the ones we currently know. In other words, new bio-technological
developments might only radicalize some ethical questions, but the
answers to them and the arguments in favour of their (un)acceptability
appear available already.
Key words: bioethics, medical ethics, patient autonomy, 
physician-assisted suicide, Star Trek
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АГЕНТ СМИТ – ПРИЛОЗИ ЗА
БИОГРАФИЈУ
Сажетак: Текст анализира преображаје лика Агента Смита у
филмској трилогији Матрикс на залеђу Хегелових идеја изложе
них у „Филозофији историје”. Догађање у трилогији сагледава се
као напредовање свести о слободи и међусобном признању људи и
вештачких интелигенција. Агент Смит је кључна личност у том
процесу јер захваљујући Смиту као вирусу а) Нео постаје Одабра
ни, б) људи увиђају да право на живот и слободу не имплицира уни
штење матрикса и машина и ц) вештачке интелигенције увиђају
да морају признати људима право на буђење и опстанак уколико
желе да постигну равнотежу. Такође, анализира се и улога сплета
Архитекта-Пророчица као творца плана који Смит и Нео оства
рују, уравнотежење виртуалног света, те се показује могућност
једне теодицеје њиховог деловања.
Кључне речи: Матрикс, Нео, филозофија историје, Вачауски,
Хегел, теодицеја

Напросто је невероватно да у филозофској литератури о
трилогији Матрикс не постоји ни један једини текст који
би се иоле озбиљније бавио Агентом Смитом.1 Писано је
о свему и свачему, о свим могућим и немогућим аспекти
ма трилогије, али Неова „супротност”, његов „негатив” (III

1 Текст је настао у оквиру пројекта Института за филозофију и друштве
ну теорију који финансира Министарство просвете, науке и техноло
шког развоја Републике Србије под бројем 179049. Искрено захваљујем
коуреднику темата, колеги Александру Прњату, зато што се уопште ни
је обазирао на моје изговоре зашто се не могу посветити писању овог
текста.

93

ПРЕДРАГ МИЛИДРАГ
0.28.30)2 као такав очито није био довољно инспиративан за
теоретичаре.3
Три најчешћа места која се помињу у вези са Смитом је
су његови разговори с Морфеусом и са Шифрантом у пр
вом делу, те оно што говори при крају гигантомахије с Неом
у трећем. На тим местима Агент Смит прича важне ства
ри свакако, али само прича. Међутим, ни Смит ни Нео у
Матриксу4 не мењају се зато што причају већ зато што раде,
непрестано раде и с тога ова трилогија није досадан „фило
зофски” филм и јесте филозофски филм. Отуд следи да се и
оно што ликови говоре и шта постају мора разумевати (и) на
залеђу њиховог делања.
У претходном тексту5 анализирао сам како се Нео мења; у
овом тексту понудићу прилоге за хегеловски инспирисану
анализу промена у лику Агента Смита.6 Као филозофа, више
ме брину питања него одговори, јер „питање нас подстиче,
Нео” (I 0.11.02). Стога, читалац не треба очекивати да ће у
тексту пронаћи одговоре на сва постављена питања.
Пођимо од Смитовог имена. Шта значи „Агент Смит”? Да,
чудно питање, али не и бесмислено. Наравно, Смитово име
као и имена других агената указују на њихову безличност,
али то је код Смита уистину понајмање важно, јер: „Гле, ја
сам створио ковача који распаљује угљевље и вади оруђе за
свој посао, ја сам створио и крвника да убија” (Исаија 54.16).
Ako nomen јесте omen, онда нам ово место из старозаветне

2 Дијалози ће бити цитирани према редном броју филма (I, II, III) иза че
га следи сат, минут и секунда њиховог почетка и, по потреби, минут и
секунда њиховог краја. Подаци о самим филмовима и текстовима сцена
рија налазе се на крају текста. Сва подвлачења у цитатима јесу моја.
3 У Матриксовом речнику од 15 страница, Смит чак нема ни властиту од
редницу, већ се наводи под одредницом „Агенти (Смит, Браун и Џонс)”;
уп. Yeffeth, G. (ed.) (2003) Taking the Red Pill. Science, Philosophy and
Religion in the Matrix, Chichester: Summersdale Publishers Ltd, p. 288.
4 Изразом „матрикс” означавам филмску трилогију, док се „Матрикс” од
носи на први филм. Као „матрикс” означавам сам виртуални свет; по
што гледамо догађаје у шестој верзији тог света, почетно слово је мало.
5 Милидраг, П. (2011) Зашто је Нео нов? Историја филозофије и три
логија Матрикс, Theoria 54, 1, Београд, Српско филозофско друштво,
стр. 69–94.
6 „Хегеловски инсипирисану”, што ће рећи инспирисану Хегеловом (He
gel) филозофијом историје. Сматрам да би се Матрикс без озбиљнијих
проблема дао протумачити и на залеђу његове Феноменологије духа
(упућивања на то понудио сам у претходном тексту), али то не само да
би превазилазило простор који ми стоји на располагању већ би и захте
вало познавање тог Хегеловог дела које умногоме превазилази моје.
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Књиге пророка Исаије ( )ּוהָיְעַׁשְיговори много о Агенту Сми
ту.7
Но, такође, он је и агент или, у преводу, делатник. Агент
је „особа (или друго биће) које је субјекат/носилац (subject)
неке радње када она постоји. Дуга историја приписује свој
ству ’бити агент’: а) поседовање способности да се изабере
између могућности и б) бити у стању да се учини оно што
је изабрано. Деловање је тада посматрано као узрочна моћ”,
објашњава нам угледни филозофски речник.8 Српски или
хрватски превод енглеске речи agent потврђује и проширује
речено: узрочник, сила, средство, посредник, заступник,9 а
Матичин га Речник заокружује: радник, стваралац.10
За брата и сестру Вачауски (Wachowskis), Агент Смит је, да
кле, пре свега неко ко нешто ради (искива, ради!) и ко тиме
нешто производи. Рад, сврховита делатност, могућност из
бора, заступник, то је Смит. Укратко, он је субјекат радње у
Матриксу, баш као што је то и Нео.
Сва побројана одређења била би саморазумљива да није у
питању компјутерски програм с вештачком интелигенци
јом.11 На који начин та чињеница одређује његово делање?
Како тумачити оно што се код њега појављује као емоци
ја? Шта Смита мења? Зашто постаје вирус? Зашто пропада?
Шта та пропаст доноси свету машина и пробуђених (реал
ном свету)? Шта „искива”, који је резултат његовог делања?
Да ли је, као „крвник који убија”, Агент Смит негативац у
филму?
Одговори на два темељна питања већ су сада белодани. У
Матриксу постоји један и само један негативац, а то је Ши
франт који у првом делу издаје остале пробуђене и предаје
Морфеуса Агенту Смиту. Смит је само програм и као такав
нема вредносне принципе деловања. Као и остали агенти,
и Смит је створен да пази и одржава матрикс уклањањем
потенцијалних извора нестабилности система, као што су
7 На то нас место упућује регистарска таблица Смитових кола на почетку
другог дела, IS 5416. На енглеском, у верзији Библије краља Џејмса (Ja
mes), стихови гласе: „Behold, I have created the smith that bloweth the coals
in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work; and I have cre
ated the waster to destroy”.
8 „Agent” in Honderich, T. (ed.) (1995) The Oxford Companion to Philosophy,
Oxford: Oxford University Press, p. 18.
9 „Агент”, у: Бујас, Ж. (2005) Велики енглеско-хрватски рјечник, Загреб:
Накладни завод Глобус, стр. 34.
10 „Делатник”, у Речник српскохрватскога књижевног језика (1967), Нови
Сад, Загреб: Матица српска, Матица хрватска, том I, стр. 650.
11 На основу радње у трилогији јасно је да је поседује, јер је у стању да
учи, да се прилагођава и да решава проблеме у новим ситуацијама.

95

ПРЕДРАГ МИЛИДРАГ
црвене пилуле,12 мањкави или застарели програми или про
буђени људи. Сад, што то значи уништавање пробуђених не
имплицира моралну неприхватљивост, јер, још једном, Сми
тови принципи деловања нису ни морални ни неморални;
они су аморални (изванморални), он је програм који обавља
функцију за коју је створен; пас који нас угризе није немо
ралан, нити зао, већ је само опасан. На овом месту морамо
додати да ни машине, Смитове творце, не треба посматрати
као негативце не само зато што су машине (бесмислено је
говорити о моралу машина), већ, и то је кључно, што њихов
циљ баш као и циљ пробуђених људи јесте изванморалан:
опстанак. Питање опстанка није морално питање.13 У томе
нема разлике између мотива људи и машина: нестанак ма
трикса смртоносна је опасност за машине, баш као што су
агенти и машине чувари смртоносна опасност за пробуђене.
Утолико што и једна и друга страна имају апсолутно право
на опстанак, њихова дела усмерена ка остварењу тог права
не могу се мерити моралним категоријама.14 Сасвим је друга
ствар да ли је њихово виђење друге стране као смртоносне
опасности оправдано; нећемо погрешити ако кажемо да је
резултат целокупног догађања у Матриксу управо оповрга
вање те фундаменталне поставке. Но, о том потом.
Да се Матрикс може схватити и као проблематизовање уни
верзалности примене моралних принципа сведочи и Неов
избор после разговора с Архитектом. Претходних пет вер
зија Неа одабрало је спас Зајона, односно њихово делање
било је мотивисано искључиво моралним принципима, тј.
дужностима према људској раси. Међутим, они нису по
стизали циљ, ослобођење људи: ма колико бирали „праву
ствар”, „исправно” и „морално” поступали, они су били не
успешни. Изузетно морални и крајње неуспешни. Одређи
вање Неове воље у складу с „принципом свеопштег законо
давства”15 сваки пут је водило пропасти Зајона.
Такође, тзв. емоције које показује Смит то никако не мо
гу бити – бес, мржња, презир, безосећајност, гађење – јер
он је програм, он нема живо тело које је онтолошка основа
12 Зашто их Пророчица толико воли у другом филму?
13 Зато не само да се не зна ко је први почео рат (уп. I 0.40.09), већ то уоп
ште није ни важно; ко зна, можда су и овај рат „сви почели први”.
14 Да, али машине с вештачком интелигенцијом убијају људе да би опстале
и пошто су вештачке интелигенције има смисла говорити о моралности
њихових поступака. Вратићемо се на то.
15 „Ради тако да максима твоје воље увек може послужити као принцип
свеопштег законодавства”, гласи Кантов (Kant) категорички импера
тив. Деловање које се темељи на љубави, саосећању, бризи за ближње и
слично за Канта није морално деловање.
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емоција; његове „емоције” тек су командне линије у ком
пјутерском програму који јесте он. У Матриксу постоје два
света, свет матрикса и стварни свет, и њихов је онтолошки
однос јасно дефинисан паралелизмом: догађаји у матриксу
утемељени су у стварном свету. Отуд, можемо расправљати
чему служе Смитове емоције, али у свету матрикса не мо
жемо о њима мислити као о истинским емоцијама. Можда
је реч о средствима за бољу комуникацију с људима, можда
су изрази додатних могућности програма које се активирају
да би се остварио циљ; у сваком случају, реч је о, лајбницов
ским језиком речено, добро заснованим феноменима.16 Сто
га, Смитове „емоције” морамо редуковати на програм и на
вештачку интелигенцију и не дозволити да утичу на разуме
вање његовог лика, јер га оне као такве не одређују. Дакле,
код Агента Смита ништа од морала и емоција.
*   *   *
У Матриксу, Агент Смит се појављује као један од неколи
ко агената и његову посебност при пут срећемо у разговору
са заробљеним Морфеусом. У том нам разговору саопшта
ва следеће: „Морам да одем одавде. Морам да се ослобо
дим. Кад уништимо Зајон нема потребе да више будем овде”
(I 40.50).
Остатак говора, о матриксу као зоолошком врту, о томе ка
ко не може да поднесе „смрад” људи, о првом, савршеном
матриксу, поређење људи с вирусима, говори о Смитовом
односу према људима, о, на крају крајева, његовој саврше
ној примерености властитој сврси као агента система. Ме
ђутим, из тога никаквом нужношћу не следи оно што он ви
ди као нужност – властито ослобађање од/из матрикса. У
најмању руку, врло чудне тврдње за један програм. Јер како
се и чега он може ослободити и зашто? Где један програм с
вештачком интелигенцијом може пребивати доли у матрик
су? Зашто постојање у матриксу види као затвор и која га
унутрашња (унутарња?) нужност нагони да изађе из њега?
Где и како он може постојати изван матрикса? Како он сам
16 У најмању руку веома проблематично тумачење „емоција” код Сми
та могућно је наћи у многим текстовима. За мржњу, уп. Schuchardt, R.
M. What is the Matrix, in: Yeffeth, G. наведено дело, p. 18. За поређење
Смита с „полуделим компјутером”(?) Gordon, A. The Matrix: Paradigm
of Postmodernism? Part II, исто, p. 113. За програме који могу „имати
духовне карактеристике људског бића” Bostrom, N. Are We Living in the
Matrix?, isto, p. 278. За непосредовано тумачење Смитових речи о смра
ду људи у матриксу, уп: Korsmeyer, C. Believing, Touching, Truth, in The
Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real, ed. Irwin, W.
(2002), Chicago and La Salle: Open Court, pp. 48–49. Озбиљно тумачење
емоција код Смита нуди: Lloyd, P. B. Glitches in The Matrix . . . and How
to Fix Them, in Yeffeth G. nav. delo, pp. 124–149.
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види ту могућност? Зашто осећа нужност да буде слобо
дан? Уништење Зајона и свих пробуђених људи не значи да
више не постоји потреба за агентима. Зашто Смит сматра да
тада више неће постојати потреба за њим у матриксу? На
просто, не знамо зашто се Смит издваја од осталих агената,
зашто је и он одабран; Вачауски нам о томе ништа не кажу,
барем не на овом месту.
На основу првог филма, најдаље што можемо стићи у трага
њу за одговорима на постављена питања јесте, поново, врло
општи ниво: има нечег у Смитовој вештачкој интелигенцији
што га нагони на „прелазак” у стварни свет. Постојање тог
„нечег”, тај извор Смитове различитости указује на ради
калну разлику између њега и осталих агената, јер је претпо
ставка ослобођења то да се Смит може у некој мери само
одредити, тј. може бити слободан у односу на своје сврхе
и на параметре задате програмом који га чини. Иако и да
ље одлучно тврдим да је основна поставка првог дела три
логије доследни платонизам, Смитова тврдња о нужности
властитог ослобађања отвара пут да се у наставку напусти
платонистички оквир Матрикса.
Још једна ствар овде је важна: пробуђени људи, Морфеус,
у првом филму решење виде у уништењу матрикса, не у
некаквој интеграцији, „мирољубивој коегзистенцији” или
међузависности два света.17 Агент Смит, међутим, као део
виртуалног света, решење види у властитом остварењу у
стварном свету,18 он је тај који нам најављује правац про
мене главних ликова у филму: Смит ће запосести Бејна на
почетку другог дела, Нео ће зауставити машине на његовом
крају, на исти начин на који је дотад могао само да зауста
вља метке у матриксу. У Матриксу, ослобођење за пробуђе
не значи уништење матрикса, за Смита пак значи само пре
лазак у стварни свет; његов циљ, напросто, још увек није
деструктиван, какав у првом делу јесте циљ пробуђених.
Да би се „ослободио” Смит се мора сукобити с Неом. Тај су
коб (реални, а не вербални) на крају првог дела мења обоји
цу. Пошто је умро, Неа више не одређују навике веровања у
законе унутар матрикса,19 он задобија многе моћи које смо

17 Код пробуђених први зачетак те идеје срећемо тек у другом делу, у раз
говору заповедника Хамана с Неом; уп. II 0.35.45–37.06.
18 На страну сада шта хоће тиме да постигне и шта је за њега слобода. Ин
тересује нас само чињеница да њено постизање види као могуће само
уколико пређе у стварни свет.
19 За тумачење навика веровања код Неа, види Милидраг, П., нав. дело,
стр. 75–76.
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дотад сретали само код агената (брзина, снага, сагледавање
матрикса какав он стварно јесте).
Смит такође умире (тј. „умире“) у том сукобу, јер васкрсли
Нео продире у њега и разара га, те самом Смиту чини оно
што Смит као агент чини људима у матриксу. Агент Смит
напросто није могао да асимилује Неа, тј. дигитално Ја г.
Андерсона (уп. I 0.38.28), и утолико бива превладан (Хеге
лово Aufhebung), докинут, бива укинут-до-наредне-верзије
која ће у себи интегрисати оно што му је Нео у сукобу пре
нео. Агент Смит каквог га затичемо у првом филму мора би
ти негиран (баш као и Нео), та верзија програма мора бити
унапређена, морају бити одбачена унутрашња ограничења и
мора бити створена верзија 2.0 Агента Смита;20 но, у свету
Матрикса, она је могућа само као вирус.
Нео је тај који ослобађа Смита, јер, захваљујући сукобу с
њим, Агент Смит постаје вирус.21 Зато је сукоб с Неом прави
почетак, без тог сукоба унутрашња нужност која га нагони
да се ослободи остала би неделатна. Без тог сукоба, Нео би
остао супермен у матриксу, а Смит само агент система.
Да је Нео Одабрани сазнајемо на крају првог дела, а да је
Смит вирус и крвник на почетку другог. Прво с чим се су
срећемо када је Агент Смит у питању јесте таблица на ње
говом аутомобилу, Исаија 54.16. Први показатељ Смитове
новоосвојене слободе јесте слушалица коју шаље Неу; он је
сада слободна вештачка интелигенција, не више у потпуно
сти одређена програмом који јесте, слободна да се „учита” и
у стварни свет, у пробуђене (други показатељ), што се убрзо
и догађа, преузимање Бејна, те да се мултипликује (трећи
показатељ).22
Наредна важна сцена за разумевање Смитових преображаја
долази након Неовог разговора с Пророчицом (II 0.42.15),
када се Смит заједно с многим својим копијама сукобља
ва с Неом. То је једино место у трилогији на којем чујемо
Смитове рефлексије о томе шта се догодило: „Наша пове
заност. Не схватам сасвим како се то догодило. Можда се
део вас утиснуо у мене, преписао или копирао. Сада је то
небитно, шта год да се догодило, догодило се с разлогом ...
Убио сам вас, г. Андерсон, гледао како умирете. С извесним
уживањем, могу додати, а онда се нешто догодило. Нешто
20 „Не схватам како се догодило. Можда се део вас утиснуо у мене. Препи
сао се или копирао. Сада је то небитно” (II 0.49.15).
21 Наравно, важи и обрнуто, захваљујући Смиту Нео постаје Одабрани,
али то није тема овог текста.
22 Промена код Смита видљива је у његовом изгледу: одело му је сада
сасвим црно, а наочаре имају нешто другачији облик.
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за шта сам знао да је немогуће, али се ипак догодило. Уни
штили сте ме, г. Андерсон. Знао сам правила и шта треба да
чиним, али нисам. Нисам могао. Био сам присиљен стати,
присиљен одбити послушност. И сада сам овде због вас, г.
Андерсон. Због вас више нисам агент овог система. Проме
нио сам се, искључен сам. Нови човек такорећи, попут вас,
очито слободан” (II 00.49.11–50.20).23
Како ово разумети? Смиту је јасно да је у њему дошло до не
какве интеграције момената које му је Нео пренео у сукобу;
он не разуме како, баш као ни ми, али то је уистину небит
но. Важан је резултат, то да је он сада „слободан”, од неких
ограничења (убрзо ћемо видети којих) и слободан да се учи
та у стварни свет. Али шта он то није учинио, која је правила
прекршио? Јасно је да их је прекршио зато што је слобода
постала делатна, али зашто је био „присиљен стати”, при
сиљен одбити послушност? Послушност према коме, пре
ма командним линијама програма који га чини, према сво
јим творцима, према властитој сврси? Не треба превидети
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?
„Присиљен одбити послушност” за последицу има „постати
вирус”, последица слободе јесте да је сада вирус. Може из
гледати да је слободан захваљујући оним моментима које је
добио од Неа, али то не објашњава присиљеност на слободу,
тиме се евентуално може објаснити могућност самоодређе
ња. Нимало нисам сигуран да је на ова питања могуће дати
задовољавајући одговор. Можда ове тврдње уопште нису
више рефлексије о сукобу с Неом (иако сумњам у то).

23 „Our connection. I don’t fully understand how it happened. Perhaps some
part of you imprinted onto me, something overwritten or copied. That is at
this point irrelevant, what matters is that whatever happened, happened for a
reason. … I killed you, Mister Anderson, I watched you die. With a certain
satisfaction, I might add, and then something happened. Something that I
knew was impossible, but it happened anyway. You destroyed me, Mister
Anderson. Afterward, I knew the rules, I understood what I was supposed
to do but I didn’t. I couldn’t. I was compelled to stay, compelled to disobey.
And now here I stand because of you, Mister Anderson, because of you I’m
no longer an agent of the system, because of you I’ve changed – I’m unplug
ged – a new man, so to speak, like you, apparently free”. Енглески израз
apparently преводим с очито, јер та реч задржава темељну вишесми
сленост енглеског израза: појава и привид. Појава уопште не мора бити
привид, може бити само изглед, очитовање суштине, али може, баш као
и оно што је очигледно. Осим тога, очито може садржавати и одређену
иронијску ноту, јасно присутну код Смита („Нови човек такорећи...”).
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Да ли је и за њега слобода само спозната нужност, каква је за
Спинозу (Spinoza) или Хегела?24 Иако доноси додатне про
блеме, наставак Смитовог говора крије и неке, хегеловске
путеве ка одговорима:
„Но, као што знате, изглед може варати, што ме враћа на
разлог зашто смо овде. Нисмо овде зато што смо слобод
ни него зато што нисмо. Нема бежања од разума, порицања
сврхе, јер, као што обојица знамо, без сврхе не бисмо ни
постојали. [Смитове копије:] Сврха нас је створила. Сврха
која нас повезује. Сврха која нас подстиче. Која нас води.
Која нама управља. Сврха је та која нас одређује. Сврха ко
ја нас спутава. [Смит:] Овде смо због вас г. Андерсон, да
вам узмемо оно што сте ви покушали узети од нас. Сврху”
(I 50.28–51.11).25
Наведене Смитове речи откривају нам да Матрикс има и
трећег субјекта догађања, Смитовог творца и творца це
локупног матрикса. Наравно, реч је о сплету АрхитектаПророчица.26 Њихово присуство не може нам показати Нео,
јер је човек и претпоставка је да има слободну вољу, да се
самоодређује (колико? „Сврха” Неа?). Смит је програм и
за њега та претпоставка засигурно не може важити, па све
промене код њега морамо свести на непосредни делотвор
ни узрок његових дела, командне линије програма, и на ње
му трансцендентни сврховни узрок, постављен од његовог
творца, те уколико се ипак појави некаква слобода она само
и једино може бити дата. Како се то може разабрати из Сми
тових речи?
Наиме, док у претходном цитату Смит каже да је сада „очи
то слободан”, у наставку тврди да нема слободе, нема бе
жања од сврхе, од разума (reason) ili, још боље, oд разлога
(reason), јер говори о сврхама.
Његове сврхе као агента система одредио је програм и његов
творац, видели смо које су то. Након сукоба с Неом он по
стаје слободан, вирус. Самим тим, он више није ограничен
24 Наравно, у врло врло различитом значењу; плус Енгелс (Engels) у АнтиДирингу.
25 „But as you well know, appearances can be deceiving, which brings me back
to the reason why we’re here. We’re not here because we’re free, we’re here
because we’re not free. There’s no escaping reason, no denying purpose – be
cause as we both know, without purpose, we would not exist. It is purpose
that created us. Purpose that connects us. Purpose that pulls us. That guides
us. That drives us. It is purpose that defines. Purpose that binds us. We’re here
because of you, Mister Anderson, we’re here to take from you what you tried
to take from us. Purpose.”
26 О томе нас обавештава сам Архитекта у разговору с Неом: „Ако сам ја
отац матрикса, она му је без сумње мајка” (II 1.49.01).
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и обавезан сврхама и предодређеним циљевима које је имао
као агент система. Сада и он може одређивати властите ци
љеве; за њега, то су владавина над матриксом, те прелазак
у стварни свет. Он, дакле, сада барем унеколико одређује
самог себе, јер може делати и у складу са самопостављеним
циљевима. Међутим, он је био „присиљен стати”, „приси
љен одбити послушност”, то су апсолутно кључне тврдње.
Ако је био присиљен на слободу, истом је био присиљен да
постане вирус. Уколико је ипак био присиљен на неслободу,
такође је био присиљен да постане вирус. Да ли га је Нео
присилио на нешто? Не, Нео га је само уништио. Осим то
га, Смит као да заборавља да се у првом делу, пре сукоба с
Неом, сам искључио из система, када је током саслушавања
Морфеуса извадио слушалицу из уха. Да ли је и на то био
присиљен?
Нешто је друго створило верзију 2.0 Агента Смита, такође
са некаквом сврхом. Из Смитових речи („нема бежања од
разума/разлога, нема порицања сврхе”) јасно је да је, упркос
избореној слободи, он и даље свестан да има некакву своју
трансцендентну сврху. Сада, Смит као вештачка интелиген
ција има извесну слободу у постављању властитих циље
ва, али као произведена вештачка интелигенција и даље има
унапред дате сврхе које га одређују, али као вируса. Због
тога се и његова слобода мора сагледавати у контексту ње
му предодређених сврха, сама слобода на коју је приморан
служи постизању његове инхерентне, унапред поставље
не сврхе као вируса и та сврха више није бити добар агент
система...
Имамо, дакле, двојност у циљевима: Агент Смит има вла
стите циљеве које ће покушати да оствари, али има и себи
трансцендентне циљеве, постављене од свог творца. И то је
бескрајно важно: радећи на остваривању властитих циљева,
владавина над матриксом и прелазак у реални свет, Смит ће
испуњавати неку њему трансцендентну сврху.27 Која је то
сврха, која је сврха Агента Смита као вируса? Која је сврха
Неа као Одабраног?
Ако постоји трансцендентна сврха, а постоји код Смита
засигурно, постоји и план који је у њеној основи; ако постоји
план постоји и ум који га је створио; у Матриксу је тај ум
персонификован у сплету Архитекта-Пророчица. Њихов
ум влада светом Матрикса. Архитекта је створио матрикс;

27 Иста се ствар догађа с Неом, иако касније: испуњавањем најличнијег
циља, спасавања Тринити, он успева да оконча рат.
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можемо претпоставити да је одговоран и за друге вештачке,
„одвојене” интелигенције, барем у матриксу.28
Знамо да му је циљ створити уравнотежени матрикс и зна
мо да је ово његова шеста верзија; у томе му врло активно
помаже Пророчица. И Смит и Нео остварују њихову проми
сао, њихов план, шести пут.
Ову тезу, сматрам, поткрепљују Архитектине речи у разго
вору с Неом, јер је иста ствар на делу и код њега:
„Твој живот је збир остатка неуравнотежене једначине свој
ствене програмирању матрикса. Производ су аномалије коју,
упркос искреном труду, нисам успео да елиминишем из ина
че математички прецизног склада. Иако га савесно избега
вам, проблем није неочекиван, те, отуд, ни изван контроле
што те је на крају неизбежно довело овамо” (II 1.46.30–58).29
Два момента овде привлаче пажњу. Прво, то да је Нео про
извод аномалије, он сам јесте аномалија система. Друго, Ар
хитекта тврди да цео проблем који изазива Нео није изван
контроле, да је и сам Нео као аномалија део плана. Потврда
за то јесте то што је реч о шестом матриксу и шестом Неу; и
његова је слобода контролисана, урачуната у план.30
Ако то важи за Неа, онда то још и више мора важити за
Агента Смита: он не може бити ништа друго до још јед
на аномалија, под још већом контролом, јер је створен од
28 Одвојена интелигенција био је филозофски назив за анђеле у средњем
веку. Они су одвојени од тела, односно постоје као чисти умови. У фи
лозофским оквирима не видим да је ни на један други начин могућно
објаснити име једног од програма, оног који чува Пророчицу, да не ка
жемо име њеног анђела чувара – Серафим („Штитим оно најважније”).
Серафими су, иначе, род анђела који се налазе уз сам престо хришћан
ског Бога, они су његови чувари и брину се о њему (престолу, наравно).
Према томе, белоданоје место Пророчице у Матриксу.
29 „Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the
programming of the Matrix. You are the eventuality of an anomaly, which,
despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is
otherwise a harmony of mathematical precision. While it remains a burden
assiduously avoided, it is not unexpected, and thus not beyond a measure of
control. Which has led you, inexorably... here”.
30 Део те контроле јесте и Архитектин план обнове Зајона. Међутим: „Не
обавиш ли то, доћи ће до катаклизмичног рушења система које ће убити
сваког ко је повезан с матриксом, што ће, заједно с уништењем Зајона,
на крају довести до изумирања целе људске врсте... да ли си спреман
преузети одговорност за смрт свих људи на свету”, дакле и људи који
су у матриксу (II 1.50.33–51.00). Зашто уништење Зајона води изуми
рању људи? Зашто машине напросто не униште Зајон, већ Архитекта
допушта Неу да одабере 23 људска бића и обнови Зајон (уп. II 50.25)?
Зашто нестанак Зајона, нестанак пробуђених који угрожавају матрикс,
угрожава сам тај матрикс? Да ли и како постојање Зајона доприноси
стабилности матрикса?
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сплета Архитекта-Пророчица.31 Слободе Неа и Агента Сми
та допуштене су не би ли се постигао циљ – уравнотежени
матрикс – те се и један и други појављују као агенти, као
делатници ума који влада матриксом, били свесни тога или
не. У вези с Агентом Смитом још и можемо бити у двојби да
ли је свестан властите трансцендентне сврхе као вируса, но
када је Нео у питању сасвим је јасно да он ње није свестан.32
Резултат сукоба Неа и Агента Смита у Матриксу јесте њи
хова пропаст, али и постизање мира, некакво уравнотежење
матрикса, чиме је остварен план Архитекте-Пророчице. Тај
сплет користи Смитов интерес да завлада матриксом и све
том машина, те користи Неов интерес да спасе Тринити и
да ослободи људе, зарад постизања равнотеже која би омо
гућила опстанак машина; но, као што ћемо видети, то има
своју цену коју машине и вештачке интелигенције морају
да плате. Сада је важно да су и Смит и Нео само средства
остваривања плана,33 они улазе у сукоб, мењају се, бивају
уништени и мењају однос пробуђених и вештачких интели
генција; резултат је равнотежа и окончање рата.
Успут, кратка рефлексија о смислу плана АрхитектеПророчице. Обавештени смо да је прва верзија матрикса
била савршена, али да је пропала, те да се од тада покуша
ва створити уравнотежени матрикс. Сама метода покушаја
и погрешака говори да сплет Архитекта-Пророчица нема
божанске особине, иако јесте творац. Питање: зашто тво
рац допушта зло и патњу у свету? Не, одговор ипак није да
су Архитекта и Пророчица зли или да не воле људе; они су
створили први, савршени матрикс „где нико не пати, где би
сви били срећни” (I 1.28.20). Но, он је пропао.
31 Вероватно само од Архитекте, али пошто не знамо њихов тачан однос и
њихов појединачни допринос догађањима у матриксу, нећемо погреши
ти ако сплет именујемо као творца.
32 „Дјелатност која их [принципе] покреће и ставља у битак јесу човјечја
потреба, нагон, нагнуће и страст. До тога да нешто остварим и доведем
до битка, мени је много стало, ја морам бити код ствари, ја хоћу да извр
шењем будем задовољен. Сврха за коју ја треба да будем дјелатан мора
на сваки начин бити и моја сврха; ја при тому уједно морам задовољити
своју сврху, па макар та сврха за коју сам дјелатан имала још и многе
друге стране с којих ме се она ништа не тиче”, Хегел, Г. В. Ф. (1966),
Филозофија повијести, Загреб: Напријед, стр. 27–28.
33 „Није опћа идеја оно што се предаје опреци, борби и опасности; она
се, ненападнута и неоштећена, држи у позадини. Ваља то назвати лу
кавошћу ума што он допушта да страсти [тј. интереси појединаца] за
њега дјелују, при чему страдава и трпи штету оно чиме он себе ставља
у егзистенцију”, тј. појединци, Хегел, Г. В. Ф. нав. дело, стр. 38. Ипак,
треба додати да се концепт Архитекте-Пророчице као ума који влада
догађањима у Матриксу у суштаственом аспекту разликује од Хегелове
замисли, јер је персонификован.
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Цео тај процес покушаја и погрешака у светлу постојања
патње може се посматрати као теодицеја, односно оправ
дање творца због зла које постоји у свету. Наиме, Лајбниц
(Leibniz) је сматрао да је овај свет најбољи од свих могућих
светова, што ће рећи да овај свет допушта највеће изобиље
постојања и највеће изобиље ствари које нису у међусобној
противречности, између којих влада хармонија. Дакле, на
пример, рекао би Лајбниц, у нашем свету не може постојати
једнорог или црни снег зато што би њихово постојање, иа
ко у самом себи без противречја, било у противречности с
постојањем неких других ствари; целина једног света с јед
норозима и црним снегом скривала би у себи противречност
те он, иако можда и савршенији, бољи и с већим изобиљем
од овог који постоји, није могућ, јер је противречан.
Покушаји Архитекте-Пророчице да створе уравнотежени
матрикс, а последице тога, не заборавимо, односе се и на
стварни свет, дакле говоримо о целини свега што јесте у
Матриксу, протумачиве су као покушаји стварања непроти
вречног, а најбољег света. Сплет Архитекта-Пророчица као
творац не може а да не допусти зло и патњу јер се показало
да је савршени матрикс немогућ. Има смисла испитивати да
ли су њихови поступци „неморални”, јер су одговорни за
патњу људи, али такође има смисла и правдати њихове по
ступке с обзиром на то да је савршени матрикс противречан,
те је, отуд, патња неизбежна.

*   *   *
Сада можемо покушати протумачити резултат гигантомахи
је Неа и Смита скраја трећег дела. Захваљујући свом раду,
и један и други стекли су извесну слободу. Слобода обоји
це креће се у оквирима које је одредио сплет АрхитектаПророчица и који сплет сматра да њихова слобода „није из
ван контроле”.34 И један и други аномалије су система које
треба да послуже за његово уравнотежење. И један и други
имају сасвим личне разлоге. У гигантомахију улазе као пот
пуно равноправни, сада и Смит има моћи које је дотад имао
само Нео, може да лети, на пример.
Питања. Ко побеђује и како побеђује? Нео? Он је мртав.
Смит? Смита више нема. Машине – вештачке интелигенције?
34 Апсолутно се не сме превидети да спочетка поступке пробуђених људи
увелико одређује глас Пророчице; Морфеус је за то савршен пример.
Неова слобода резултат је и очигледног смањења утицаја Пророчице на
његове одлуке; тешко је не приметити његов прилично уздржан, можда
скептичан став према њој у другом делу. У трећем делу већ разговарају
као равноправни и, то је само мој утисак, као да је присутно извесно од
бијање/неповерење код Неа.
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Пробуђени људи? Испуњавају ли Смит и Нео њима сами
ма трансцендентну сврху, постављену планом АрхитектеПророчице? Зашто Смит не успева да оствари своје циљеве,
зашто не побеђује, шта остаје од Агента Смита? Каква је
разлика у њиховим циљевима? Да ли су ти циљеви по нече
му слични? Резултат њихове борбе јесте неко макар и при
времено примирје. Због чега они морају страдати да би се
оно постигло, зашто њихова борба мора бити борба на жи
вот и смрт? Да ли уравнотежење матрикса захтева нестанак
и једног и другог? Зашто сукоб на крају Матрикса ни ше
сти пут није био довољан за уравнотежење матрикса? Зашто
Смит не може да схвати Неов одговор на питање зашто на
ставља да се бори: „Зато што сам тако изабрао”?
Размотримо циљеве с којима два лика улазе у гигантомахију.
Слобода. Сви је желе. Морфеус хоће да ослободи људе од
матрикса, Шифрант хоће да се ослободи од стварног света
(да не кажемо: да се ослободи од слободе), Агент Смит хоће
да ослободи машине и вештачке интелигенције од пробуђе
них и хоће себе да ослободи од матрикса, Нео хоће да осло
боди човечанство. Какве су разлике у поимању слободе код
Смита и Неа?
Слободу Смит види као самовољу, он не покушава ништа
друго до да своју вољу уздигне на ниво општег принципа,
што као последицу има укидање (слободе) свих других. Ви
дели смо какав би био Смитов свет – врло досадан, јер би
у њему постојао само Смит. У једном тренутку, непосредно
пре разговора Неа с Архитектом, на Неово питање шта хо
ће, Смит одговара: „Још ниси схватио? ... Желим исто што и
ти. Желим све” (II 1.42.23–35); видели смо да то значи власт
над целим световима. То је његов самопостављени циљ као
вируса, свет у којем је само један слободан.
Тачно: његов је циљ крајње партикуларан, намере врло се
бичне, његов је интерес екстремно егоистичан, он је „гла
дан” моћи и власти, усмерен искључиво на остварење вла
стите бескрајне амбиције. Смит „припада посве безобзирно
једном циљу”, како би то рекао Хегел, апсолутној контроли
над оба света. Значи ли то да је „гори” од Неа, да је „немо
ралан”, да га треба „осуђивати”, да ли би било боље да га
уопште није ни било? Не значи и то не само зато што је про
грам: „Који школник није доказивао за Александра Велико
га, за Јулија Цезара да су ове људе гониле такве страсти и да
су зато били неморални људи? Из тога одмах слиједи да је
он, школник, бољи човјек него они, јер у њега нема таквих
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страсти, доказујући то на тај начин што не осваја Азију, што
не побјеђује Дарија, Пора”!35
Постављамо свакако најважније питање овог текста: да ли
би уравнотежење матрикса и окончање рата било могуће без
оваквог Агента Смита?36
Уколико је одговор негативан, а очевидно јесте такав, јер без
Смита-вируса ни би било ни Неа-Одабраног, онда нимало
није важно какав Смит јесте, добар, лош, зао, већ које су
последице његовог делања на општем нивоу радње у Ма
триксу. Он, баш такав какав јесте, испуњава своју сврху коју
има као вирус и његово делање једнако је суштаствено за
постизање мира и стабилности колико је то и Неово. Он ни
је светскоисторијска личност за Матрикс, каква јесте Нео,
јер у његовим циљевима није било ничег општег, већ тек
деспотске самовоље која га и уништава. Смитов циљ, „све”,
није „уман” јер неминовно води барем наставку рата, али
без његовог деловања на остварењу тог и таквог неумног
циља рат никад не би био окончан.
Окрећемо се поимању слободе код пробуђених. Да ли Нео
уистину жели све, како то мисли Смит? Неово поимање сло
боде и поимање слободе пробуђених доживљава радикални
преображај током трилогије. „Док год матрикс постоји људ
ска раса никад неће бити слободна” каже Морфеус у Ма
триксу (I 0.43.48), додајући у наставку да је то једнако крају
рата. За пробуђене је, дакле, на почетку слобода еквивалент
на уништењу матрикса и, последично, уништењу машина.
Таква победа значила би потпуну превласт људи и то је
еквивалентно Смитовом „све”, апсолутна победа и апсолут
на власт над оба света. До проблематизације тог концепта
слободе долази у разговору Неа са заповедником Хаманом
на контролном нивоу Зајона, наравно на почетку другог де
ла: „[П]онекад мислим на све оне људе још прикопчане на
матрикс и кад погледам ове машине морам помислити да
смо некако укључени у њих”.37 То је темељан увид, наиме,
да у свету Матрикса ни људи ни машине не могу постоја
ти једни без других. Захваљујући том увиду, појам слободе
не може више подразумевати уништење машина и матрик
са, јер би значио барем смртну опасност за опстанак људи,
и пробуђених и непробуђених. Хегеловски речено, дијалог
35 Хегел, Г. В. Ф. нав. дело, стр. 37.
36 Исто питање на другачији начин: да ли би окончање рата било могуће
без оваквог Неа?
37 „Да желимо, могли бисмо их смрскати”, наставља Хаман, „Но, морамо
размислити шта би било са светлима, грејањем, ваздухом. – Машине и
ми потребујемо једни друге. То желите истакнути” (II 0.35.45–37.06).
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између Хамана и Неа указује на напредак свести о слободи
код пробуђених. Садржај те другачије свести јесте спозна
ја да нема слободе без машина: ако и само ако машине он
да и само онда људи (и обрнуто). Између њих влада однос
еквиваленције.
Током другог и трећег дела о промени у поимању слободе
практично нисмо обавештавани, пробуђени говоре о „окон
чању рата”, али шта то значи и даље знамо само на основу
Морфеусових речи из првог филма. Тек у разговору већ сле
пог Неа са, претпостављамо, врховном вештачком интели
генцијом, сазнајемо да окончање рата имплицира и опста
нак пробуђених и опстанак матрикса и опстанак вештачких
интелигенција. Када на крају гигантомахије и битке за Зајон
дечак пробуђенима саопштава „[р]ат је готов. Рат је завр
шен” (III 1.55.55–1.56.12) нико не мисли да то значи „побе
дили смо” или „матрикс је уништен“ или „машине су пора
жене” или „Нео је победио” (већ: „Нео је успео”, осам пута
поновљено, да заустави рат). Уместо тога, „рат је завршен“
за људе значи међусобно признање права на опстанак и мир.
Овакав процес „учења”, „образовања” духа, напредовања
свести о томе шта је слобода не срећемо код Агента Сми
та. За њега је пораз сваки исход који не значи испуњавање
оног: ја „хоћу све”. У гигантомахију с Неом он улази као у
сукоб на све или ништа: или ће Нео постати Смит или ће
Смит бити уништен. Међутим, зато што је добио ту битку
изгубио је све.
Ни сплет Архитекта-Пророчица не остају при првобитном
концепту уравнотежења матрикса. Захваљујући опасности
од Смита они такође увиђају да је цена која мора да се плати
признање пробуђенима права на живот и признање права на
буђење из матрикса.38 Да ли је то био план од почетка? На
основу разговора Архитекте и Пророчице скраја трећег дела
не стиче се утисак да јесте. То не треба да чуди, јер слобода
напросто не може бити део „математички прецизног скла
да” (Архитекта). Из разговора с Неом видно је да је Архи
текта свестан проблема, али такође и то да у том тренутку
још увек мисли да га може ставити под контролу („проблем
није неочекиван, па чак ни изван контроле”), све до тог раз
говора Нео се креће у „очекиваним” оквирима, и не пада му
на памет да допусти ослобађање људи из матрикса.

38 О томе нас обавештава Архитекта, буквално главом и брадом (јер само
његову главу видимо у кадру), у разговору с Пророчицом на крају трећег
дела: „–Шта је са осталима? –Са којим осталима? –Са онима који хоће
напоље. –Очигледно ће бити ослобођени” (III 1.53.37).
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Захваљујући Агенту Смиту, свест и Неа и вештачких инте
лигенција напредује, те увиђају да је почетна дилема „или
ми или они” била лажна, да нису пробуђени ти који нужним
начином угрожавају опстанак машина, нити су машине те
које нужним начином угрожавају опстанак људи, већ, упра
во супротно, да нужним начином или постоје и једни и дру
ги или их уопште нема. Спознају те еквиваленције донела је
опасност звана Агент Смит и његово разумевање слободе.
Смит је довео до увида да постоји и трећа могућност односа
људи и машина/вештачких интелигенција, међусобно при
знање права на опстанак. Без Агента Смита тај увид не би
био могућ.
С обзиром на све изложено, сматрам да можемо говорити
(да будемо мало помпезни), о светскоисторијском доприно
су Агента Смита свету Матрикса, јер: а) захваљујући суко
бу са Смитом Нео постаје Одабрани, б) захваљујући Смиту
људи увиђају да право на живот и слободу не имплицира
уништење машина и ц) захваљујући Смиту машине увиђа
ју да морају признати људима право на буђење и опстанак,
уколико желе да постигну равнотежу.
Смит је створен да би, заједно с Неом, „исковао” нови поче
так, то су биле њихове крајње сврхе. Он је морао бити крв
ник, јер је само као крвник могао „распалити” супротност с
Неом до екстрема, и тиме довести до промене свести и људи
и вештачких интелигенција.
Покушајмо још понудити одговоре на питања спочетка овог
дела текста. Ко, дакле, побеђује? Побеђују људи и вештачке
интелигенције. И Смит и Нео испуњавају своју трансцен
дентну сврху тиме што су довели до завршетка рата. Смит
не успева да оствари своје циљеве, јер су вештачке интели
генције и људи увидели да не могу опстати једни без дру
гих. Борба са Смитом мора бити борба на живот и смрт за
људе и интелигенције зато што је у питању њихов опстанак;
за Неа, рекло би се, не мора, али јесте, јер му Смит не оста
вља никакву другу могућност; сам Смит пак, због воље за
моћ, борбу види као борбу на живот и смрт. И Смит и Нео
морају страдати у гигантомахији јер обојица представљају
аномалију, Смит као вирус, Нео као супермен у матриксу.
Први сукоб, на крају Матрикса, није довољан за уравноте
жење, јер још увек немамо ни Крвника ни Одабраног,39 сло
бода за људе тада је још увек апстрактна, те је и резултат тог
сукоба само Неова слобода у матриксу, неактуализована у
39 То је смисао Неове тврдње са самог краја првог дела: „Нисам дошао да
вам кажем како ће се ово завршити. Дошао сам да вам кажем како ће
почети” (I 2.03.08).
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стварности;40 вештачке интелигенције такође још увек ми
сле да могу без признања људи.
Зашто Смит не може да схвати Неов одговор на питање за
што наставља да се бори: „Зато што сам тако изабрао”? За
што Нео допушта Смиту да га претвори у себе? Да ли се Нео
предаје? Или можда тиме обесмишљава Смитову вољу за
моћ и тиме га поражава? Који је смисао Смитовог увида да
је сврха живота да се оконча, те који у слободи, истини, ми
ру и љубави види тек илузије и конструкције људског ума?
На ова питања немам одговор, јер би за то било потребно
много више простора и, бојим се, добро познавање источ
њачких традиција мишљења.
Било како било, сматрам да је импресивно то што су, барем
у оквирима ове интерпретације Вачауски својим филмом
допустили не само оделотворавање једне тако спекулативне
идеје, каква је Хегелова идеја филозофије историје, већ и да
су то допустили чак трипут, и код Неа и код Агента Смита и
код сплета Архитекта-Пророчица.41
Немогућност да одговорим на последња питања потврђује
да је интерпретација понуђена у овом тексту апстрактна и
парцијална, да нема намеру да претендује на то да буде пра
ва, истинита, најбоља или свеобухватна, јер не жели да јед
но овакво (уметничко) дело затвара у Прокрустову постељу
метафизичког начина мишљења. Као и свако велико мисао
но и уметничко остварење, и Матрикс је богатији него што
ће то иједна интерпретација која претендује на истинитост
и свеобухватност икад моћи и замислити.

40 За то, тумачено у хегеловском кључу, уп. Милидраг, П. нав. дело, стр.
76–77.
41 Није случајно што Хегел тако „ради” у Матриксу, уп: Wilber, K. (2004)
The Many Meanings of The Matrix.
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TOWARDS A BIOGRAPHY OF AGENT SMITH
Abstract
The article analyzes transformations of the character of Agent Smith in
The Matrix trilogy against the background of Hegel’s ideas in his The
Philosophy of History. The chain of events in the trilogy is understood
as a progress of the consciousness of freedom and mutual recognition
of humans and artificial intelligence. Agent Smith is a key figure in that
process because thanks to him a) Neo becomes the One, b) humans
realize that the right to live and to freedom do not imply destruction of
the Matrix and the machines and c) artificial intelligence realizes that in
order to achieve the balance of Matrix they have to recognize to humans
the right of awakening from the Matrix into existence. Besides that, the
article analyzes the role of the plexus Architect-Oracle as a creator of
the plan that Neo and Smith carry out, bringing the virtual world into
balance; also, a basis is shown for possible theodicy of the actions of
that plexus.
Key words: Matrix, Neo, philosophy of history, Wachowskis, Hegel,
theodicy
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ЗНАЊЕ И ДИЈЕГЕТСКИ
СВЕТ ИГРАНОГ ФИЛМА
Сажетак: Овај рад се бави тиме како гледаоци разумеју играни
филм. Да бисмо боље разумели како се овај процес одвија, упореди
ли смо знање о реалном свету и знање које гледалац стиче праће
њем филмске фикције. За то нам је послужио рад П. Ф. Стросона,
који претпоставља да основу људског знања представљају мате
ријални објекти и особе. Такође, употребили смо и развили појам
ситуационог модела, који гледаоци користе да повежу различите
објекте у мреже и тако створе хијерархију која је лакша за про
цесуирање. У немој комедији, у визуелним геговима, могу се наћи
примери када гледалац доживљава потпуну промену просторновременске мреже у врло кратком периоду. Објекти мењају своје
значење, чак и облик, приморавајући гледаоца на потпуну проме
ну параметара које користи да би разумео дијегетски свет. Овај
напор је такође и могућност за гледаоца да спозна неке од вољ
них и невољних процеса који се одвијају овом приликом, што да
је оваквим филмским формама значајно место због рефлексивних
потенцијала које су у стању да развију.
Кључне речи: свест, знање, фикција, ситуациони модел, Бастер
Китон

Када разматрамо феномен фикције, нека од првих и основ
них питања тичу се природе или параметара постојања ди
јегетског света. Питамо се: какав је то свет? И следствено,
како можемо да опишемо његов однос са реалношћу, све
шћу и сопством? На почетку, треба да размотримо да ли је
могуће дати бар приближан одговор на ово питање. Треба
да се упитамо да ли можемо бити сигурни да тако раширен
и свуда присутан феномен може да има довољно кохерентне
заједничке црте да би био предмет истраживања. Да бисмо
се приближили овом проблему, било би препоручљиво да
нађемо везу између фиктивног света и ума, која је најближа
неким другим основним функцијама људске свести. Иако
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постоје неке фундаменталне разлике, изабрали смо да раз
мотримо фикцију као специфичан облик знања.
На први поглед, за то постоји значајна препрека: како да
утврдимо истинитост тврдњи везаних за наше претпоста
вљено фиктивно „знање”? За почетак, низови закључака ко
ји се тичу дијегетског света нису нам представљени у фор
ми тврдњи, али то не мора да буде проблем. Као што Ејер
(Ayer) примећује, наше схватање да је нешто тако, не зах
тева неопходно свестан суд.1 Ипак, ако је једно од основних
елемената дефиниције знања, још од Платона, да је исти
нито, док се његова истинитост може потврдити независно
успостављеним поступцима, који често укључују сарадњу
других сведока, сигурно наилазимо на проблеме када тре
ба да изаберемо поуздану групу истих. Уместо тога, морамо
да се ослонимо на дискурс о фикцији, и о фиктивном свету
који је са њом повезан. Ова немогућност да јасно утврди
мо значење је оно што чини фикцију интригантном, мада
не треба да нас доведе до закључка да никакав приближан
и консеквентан одговор није могућ. Један од разлога што
нас окупира значење дела фикције је тај што она имају мно
ге особине знања, јер производе више или мање кохерентан
сет закључака који се тичу светова фикције, и који су разли
читих нивоа сигурности. Комплексност ове слојевите мреже
чињеница је вероватно најважнија сличност између нашег
разумевања и учешћа у свету фикције и свету живота. Остин
(Austin) примећује: „То су, мислим, проблеми сигурности и
вероватноће, према којима филозофи имају тенденцију (ако
не грешим) да их занемаре, и који су значајно заокупљале
научнике, док их проблем „реалности”, који су филозофи
култивисали, не заокупља”.2 Можемо додати да су пробле
ми сигурности и вероватноће сигурно заокупљали гледаоце
филмова, у и изван биоскопа, а који су изгледа круцијални
за разумевање тога како филм фикције функционише, док,
када се појављује, проблем „реалности” има тенденцију да
буде уско повезан са проблемима сигурности и вероватно
ће. С друге стране, за разлику од науке, циљ фикције није
да елиминише несигурност, док појачава прецизност јези
ка што је више могуће. Или, није њен једини, вероватно ни
најважнији циљ.
Тежње науке и фикције могу бити веома различите, али не
можемо, а да не приметимо да, што се тиче знања, обe кори
сте подручје између знања и различитих степена веровања
1 Ayer, A. J. (1956) The Problems of Knowledge, London: Penguin Books,
p. 12.
2 Austin, J. L. (1970) Other Minds, in: Philosophical Papers Oxford: Claren
don Press, p. 94.
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као најпривлачније за њихово деловање. Граница између
онога у шта смо прилично сигурни, што за Остина предста
вља когнитивни степен знања, и онога у шта верујемо, или
чему смо наклоњени, је једна од линија чијим разделницом
свест дели различите објекте који представљају дијегетски
свет. Она их не само групира; она се позиционира између
њих припремајући се за процес „сређивања” преосталог де
ла дијегезе. Ово „позиционирање” не дешава се само под
утицајем когнитивних аспирација гледаоца, већ и 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
за дефинисање као што су естетички критеријуми. У овом
сложеном развоју, основни задатак може да варира, али је у
основи под утицајем нечега што се може назвати потребом
за одређеном врстом заокружења, проласком кроз дијегет
ски свет који осигурава форму значењске егзистенције, као
и принципом задовољства. Различити параметри се овде
могу објаснити као оруђа која помажу свести да издвоји и
оцени предмете у свету. Хабитуални параметри  развијају се
у мање или више пројективну снагу свести, тако пропушта
јући сваки објект кроз мрежу идентификујућих и процењи
вачких процедура. Оне су далеко од тога да буду очигледне
за гледаоца. Можемо рећи да постоје две ствари које утичу
на ниво њихове транспарентности: а) разлика између вред
ности и параметара који су основа ових процедура и оних
које мање или више самосвесно прокламују гледаоци (ово
бисмо могли објаснити као разлику између актуелне и про
јектоване мотивације) и б) могућности гледалаца да прате
интеракцију између процедуралних оруђа, света и објеката
које он садржи.
Као што су приметили Остин и други, постоје различити на
чини на које можемо знати ствари, као, на пример, знање
чињеница насупрот предиспозицији да се понашамо на од
ређени начин, и можемо бити сигурни да знање фикције са
држи различите врсте знања ствари. Оно је увек мешавина
различитих типова знања, толико колико знање чињеница
само садржи знање како урадити нешто, које је у некој фор
ми неопходно да би се схватиле одређене чињенице. У исто
време, гледање филма суочава нас са случајем суспендова
не или на други начин каналисане тенденције ка извесној
врсти понашања. Све ово не чини ово знање различито од
знања свакодневног света, где ми знамо нешто, ако можемо
то да урадимо, не ако га уистину урадимо. Ипак, фикцио
нално знање је много неактивније, бар док представа тра
је, и ако је акција предузета, то је у погледу неких других,
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а не фикционалних објеката знања.3 Тако, можемо уско да
повежемо ово знање са суспендованом или на неки други
начин трансформисаном вољом за понашањем, јер знање
фиктивног света не може бити редуковано само на познава
ње удаљених објеката.
Већ дуго времена перцепција је, уз математичку и логичку
истину, један од основних извора знања. Једна од основних
разлика између филозофа је у одговору на питање да ли је
непогрешивост неопходан услов знања, у ком случају би
знање повезано са чулима заслуживало само статус обич
ног веровања. Терминолошка дискусија о значењу „знања”,
или о граници између правог знања и веровања није толико
важна за нас као дебата о сигурности и вероватноћи чулног
знања. Као што Остин показује, ако не желимо да усвојимо
значење термина знање, које се значајно разликује од свако
дневне употребе овог термина, морамо прихватити да може
мо грешити, чак и кад кажемо да нешто „знамо”.
Ипак, иако признамо да можемо рећи да неко нешто зна,
док дозвољавамо могућност да су у криву, неки филозофи
сматрају да је логичка неопходност знања толико јака, да
захтева увођење додатног, „јаког” смисла знања, које не до
звољава могућност грешке. На пример, јак смисао знања
код Нормана Малколма (Norman Malcolm) садржи не само
математичке, већ и емпиријске истине.4 Пошто он усредсре
ђује своје истраживање на употребу „знања” у свакодневној
комуникацији, његово инсистирање на специфичној тежини
неких емпиријских истина упућује на посебно место изве
сних емпиријских тврдњи, и њихових когнитивних еквива
лената, у функционисању индивидуалне свести. У основи,
он дели емпиријске тврдње на оне које представљају знање
у слабом и оне у јаком смислу. Као изненађујући пример
знања у слабом смислу, он наводи његово уверење да има
срце, док би његово уверење о постојању бочице за мастило,
коју он види испред себе на свом радном столу, било знање
у јаком смислу. Он не би, како тврди, ни под којим услови
ма прихватио доказ да та бочица за мастило не постоји, док
би некако чак могао да дозволи могућност да његово тело
функционише без срца.
3 Овде можемо да направимо разлику између фикције која приказује одре
ђену тенденцију ка понашању да би је сузбила, или спречила да се деси
у реалности и оне која треба да охрабри гледаоца да се на сличан начин
понаша. Способност гледаоца да се „одговарајуће” позиционира у овом
случају може да резултира у разним врстама неспоразума и неодговара
јуће акције.
4 Malcolm, N. Knowledge and Belief, in: Knowledge and Belief, ed. Phillips
Griffiths, A. (1967) London: Oxford University Press, pp. 69-82.
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Без обзира на то да ли је његово мишљење оправдано или
не, Малколмово мишљење је значајно зато што изражава ду
боко уверење у јаку везу између свести о чулним доказима и
непогрешивог знања. Он подразумева посебност бар неких
чулних тврдњи, које, последично, осигуравају директност
знања. Ово становиште је далеко од неподељеног; Остин
га, на пример, негира, не дозвољавајући чак ни могућност
самих чулних тврдњи.5 Уместо тога, он се фокусира на про
блем препознавања, који је, по његовом мишљењу, гурнут у
страну када се разматра директност онога што би предста
вљало чулне тврдње: „препознавање, бар у овој врсти слу
чаја, састоји се у виђењу, или осећању неким другим чулом,
особине или особина за које смо сигурни да су сличне нечем
већ примећеном (и углавном именованом) пре тога, у некој
ранијој прилици у нашем искуству”.6
Два фактора која за Остина круцијално утичу на препозна
вање су искуство и вештина (способност). Оба ова фактора
имају садашње и прошле аспекте: требало је да научим да
препознајем одређени објекат (чињеницу) да бих препознао
овај овде. У филму очигледно постоје два различита извора
мојих прошлих искустава: филм и стварност. Није неопход
но да сам претходно видео одређени објекат на филму (или
на фотографији, или на слици), да бих га сада препознао:
често је довољно да сам га видео у реалности. Истовремено,
моје прошло филмско искуство такође има два различита
извора, филм који сам гледао до овог тренутка и претходно
филмско искуство.
Потреба да се препозна објект, да би се успоставио, наста
вио, или модификовао постојећи концепт у дугој филмској
форми је један од основних активности коју врши гледалац
играног филма. Место различитих објеката у људском ми
шљењу и језичкој комуникацији дуго је било предмет зани
мања многих филозофа знања. На пример, П. Ф. Стросон
(P. F. Strawson) верује да материјална тела и особе, који се у
филозофској терминологији зову particulars (примарни ен
титети), имају централну позицију међу логичким субјекти
ма када размишљамо о нашем свету.7 За Стросона, изгледа
да нема историје у овом развоју, и у његовим списима он се
труди да опише како стоје ствари, или како су увек биле, или
бар врло дуго времена, са људским знањем. Стросон сматра
5 Austin, J. L. Other Minds, in: Philosophical Papers (1970) Oxford: Claren
don Press, p. 94.
6 Исто, p. 94.
7 Strawson, P. F. (1965) Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics,
London: Methuen & Co Ltd, p. 11.
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материјална тела и особе за изворе примарних концепата у
нашем размишљању, док други елементи нашег концепту
алног система треба да буду перципирани као секундарни.
Он претпоставља да људи делају у оквиру јединствене вре
менско-просторне структуре, која је предуслов нашег знања
примарних ентитета. У таквој структури идентификација и
реидентификација различитих примарних ентитета је једна
од основних процедура. Ово значи да смо ми способни да
комуницирамо зато што можемо да разговарамо о истим или
сличним објектима у различитим тренуцима времена. Иако
Стросон описује како примарни ентитети функционишу у
нашој језичкој комуникацији, он очигледно оставља отворе
ну могућност да употребимо његова размишљања на пољу
филма, јер тврди да мора да оде даље од чистог описа језика
да би објаснио како се одвија језичка комуникација. Тако,
може да се разуме да његова теорија знања описује дели
мично предлингвистичко разумевање нашег света, приме
њиво на друге начине експресије и комуникације.
Појам транспарентности у филму описује гледаочево при
хватање дијегетског света као врсте реалности; он укључује
суспензију неповерења, и консеквентно урањање гледаоца у
тај свет. Према Дејвиду Бордвелу (David Bordwell), нарација
води гледаоца кроз процес разумевања и прихватања дога
ђаја на екрану.8 Постоји читав низ наративних поступака,
које гледалац познаје, којим нарација холивудског играног
филма управља гледаочевом пажњом ка стварању идеје ди
јегетског света. Џорџ М. Вилсон (George M. Wilson) претпо
ставља да гледалац прихвата информације о овом свету као
„објективне”, и тако је ово питање и овде третирано.9 Овај
гледалац, наводно за разлику од неких гледалаца раног фил
ма, зна да дијегетски свет уистину није објективан, али ипак
успоставља „транспарентну” релацију у односу на њега. Та
корећи, гледалац током процеса гледања филма прихвата да
дијегетски свет има одређену врсту објективности. Ако је
то тако, онда се поставља питање зашто и да ли уопште ко
ристити термин „објективан”. Вилсонов одговор је сличан
ономе који су дали многи теоретичари филма пре њега, а то
је да је утисак стварности који филм има на гледаоца толико
јак, толико разнолик и сличан утиску који сама стварност
има на гледаоца, да заслужује да се тако и назове.
У основи, можемо рећи да постоје две основне тврдње ка
да је у питању транспарентност филмске слике, једна јача,
8 Bordwell, D. (1985) Narration in the Fiction Film, Madison: The University
of Wisconsin Press.
9 Wilson, G. M (1988) Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View,
Baltimore: The John Hopkins University Press.
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која држи да је филмска слика отисак реалности, или од
говарајућа аналогија, и друга која инсистира на корелацији
између филмске слике и утиска реалности. Базен (André Ba
zin) је био одлучан и утицајан заговорник оне прве и било
је скоро обавезујуће за француске теоретичаре филма да се
баве овим проблемом дуго после његове смрти, без обзира
да ли су се слагали са њим, или не. Чак је и Кристијан Мец
(Christian Metz), један од најутицајнијих теоретичара који је
у пуном светлу увео семиологију у поље филмске теорије,
дао почаст свом учитељу Андре Базену.10 У својим раним
радовима је тврдио да „семиолози могу да почну свој рад
са друге стране аналогије”, док је питао да ли је могуће да
нам идеја аналогије омогућава да кажемо „да ништа више
не можемо да кажемо о (филмској) слици осим тога да личи
на оригинал”.11
Базен је у „Миту тоталног филма” писао о „фотографском
реализму” и, према Вилсону, чак иако није у потпуности
могуће да се испуне ови циљеви, ови фактори омогућава
ју да гледаоци заузму позицију поверења као да посматра
ју догађаје који се одвијају из самог простора приче.12 Као
надоградња, поступци аналитичке монтаже филмске акције
су постепено били развијани. Такође, пројектована слика на
платну садржи огромно мноштво различитих визуелних ин
формација које је наизглед „непрерађено” и релативно не
текстуално. Коначно, невидљивост класичне монтаже поја
чава утисак гледалаца да посматрају чврст и аутономан свет.
Из овога проистиче да свест оперише са условљеном пре
диспозицијом да сматра да фиктивни свет нарације постоји
аутономно у односу на гледаоца. Успостављен по принци
пима ситуационог модела, овај свет укључује агенте, који
креирају догађаје, али такође и низ других објеката, који се
понекад називају позадином (setting); има временске и про
сторне параметре и делује у контексту специфичном за сва
ког појединачног гледаоца.
Тако, илузија реалности је једна од основних претпоставки
под којима свест започиње градњу дијегетског света. Слаби
ја тврдња о илузији реалности не прејудицира да постоји не
што „стварно” када је у питању филмска слика, док описује
10 Базеново веровање у идентично онтолошко порекло реалности и филма,
које се разликује од епистемолошких претпоставки аналитичких фило
зофа, не треба да нас заустави да упоредимо њихов сличан однос према
објектима у филму.
11 Metz, C. (1972) Essais sur la signification au cinéma, vol. 2, Paris : Klincksi
eck, pp. 161-162.
12 Wilson, G. M. (1988) Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View,
Baltimore: The John Hopkins University Press, 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
ситуационе моделе, који представљају наративни свет, пре
него текст сам по себи”.13 Из овога следи да су ситуациони
модели удаљени од дијегетске „стварности” и од текстуал
ности кроз коју гледаоци досежу до појединачних ситуаци
оних модела.
Да бисмо боље објаснили шта се овде дешава, развили смо
појам ситуационог модела као менталне репрезентације си
туације описане у тексту. Категорије које сачињавају овај
модел су агенти, акције, простор, време, догађаји, и узрочно-
последичне везе.14 Док размишљамо у овом правцу, појам
ситуационог модела је од првостепене важности за нас, јер
објашњава релацију између гледаоца и дијегетског света,
као и повезаност других теоретских појмова које користимо
да објаснимо процес гледања филма и анализе филмске тек
стуалности. Овај појам је усвојен из когнитивних истражи
вања у процесе дискурса, али је такође блиско повезан са на
чином на који људи интерпретирају реалност. Присвајајући
овај појам из психолошког рада Џонсон-Лерда (Johnson-La
ird), Ван Дијка (van Dijk) и Кинча (Kintsch), Ван Остендорп
(van Oostendorp) описује ситуациони модел као „менталну
представу ситуације описане текстом”.15 Џонсон-Лерд јасно
каже да његов дискурсивни модел експлицитно објашњава
структуру ситуација како их перципирамо и замишљамо, а
не структуру реченица. Слично се може подразумевати са
повећаном поузданошћу када је у питању филм: дискурсив
ни модел је примењив не само на видљиву ситуацију, већ на
ситуацију која је преведена из визуелног поља у когнитивну
симболичку структуру. Баш као што постоји потреба да се у
писаном или лингвистичком дискурсу иде иза лингвистич
ке репрезентације, постоји и потреба да се оде иза визуелне
површине када говоримо о наративном филму.
Овде ћемо покушати да применимо појам ситуационог мо
дела на наративне ситуације и да га даље развијемо да би од
говорио потребама филмске нарације. Ситуациони модели
13 Morrow, D. Situation Models and Point of View in Narrative Understanding,
in: New Perspectives on Narrative Perspective, eds. Peer, W. and Chatman,
S. (2001) Albany: State University of New York Press, pp. 225-241.
14 Oostendorp, H. Holding onto Established Viewpoints during Processing
News Reports, in: New Perspectives on Narrative Perspective, eds. Peer, W.
and Chatman, S. (2001) Albany: State University of New York Press, pp.
173-179.
15 Исто, p. 173; Johnson-Laird, P. (1983) Mental Models, Cambridge (MA):
Harvard University Press; Dijk, T. A. and Kintsch, W. (1983) Strategies of
Discourse Comprehension, New York: Academic Press.
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које гледалац развија морају да трају дуже него појединачна
сцена, коју гледалац интегрише уз њихову помоћ, осим ако
је сцена потпуна дигресија у тексту. Врло често у филму гле
далац користи искључиве, некомпатибилне ситуационе мо
деле за интерпретацију одређеног сегмента текста, што нас
води до закључка да је интерпретација наративног текста
потенцијално комплексна ментална активност, која захтева
много префињенију акцију од гледаоца него што изгледа ка
да би се филмски сегмент посматрао у изолацији од осталих
делова наратива. Такође је јасно да би за велики део нара
тивних текстова један од супротстављених ситуационих мо
дела могао бити назван објективним, бар на крају конфлик
та. Ако претпоставимо да два супротстављена ситуациона
модела могу бити коришћена од стране гледаоца за интер
претацију одређеног сегмента текста, онда након тога што
је разрешен конфликт, један мора да заузме позицију објек
тивности. Будући да је једна од основних функција ликова
у фикцији да делају као когнитивни канали за разумевање
дијегетских светова, други ситуациони модел је често при
писан субјекту, углавном лику у причи и у том случају га мо
жемо назвати субјективним. Или он остаје субјективан зато
што је у једном тренутку припадао, бар делом, гледаоцу, а на
крају се показао неадекватним. Овако грешка постаје један
од основних принципа самоперцепције и самодефиниције
субјективности као постојећег ентитета. Гледаоци не само
да разумевају свет кроз ситуационе моделе, они пројекту
ју ситуационе моделе на различите ликове као услов разу
мевања начина на који ти ликови разумеју објективни свет
изван њих. Наравно, објективни ситуациони модели могу
једнако бити повезани са субјектима, али њихова објектив
ност осигурава њихову специфичну позицију. У хијерархи
ји ситуационих модела коју гледаоци заступају, објективни
ситуациони модел има епистемолошко, ако не неопходно и
драматско првенство. Неке жанровске конвенције стављају
објективни ситуациони модел у јаку зависност од развоја
субјективног, кроз дејство агента као истражитеља. На при
мер, Шерлок Холмс (Sherlock Holmes) гради и развија његов
ситуациони модел као пут осветљавања објективног стања
ствари, који се не може разумети без његовог дејства. Али,
чак и у овом случају, објективни ситуациони модел који об
јашњава свет фикције је свеобухватнији него субјективни,
јер укључује специфични лик Холмса, опет приближен гле
даоцу углавном кроз један други субјективни ситуациони
модел развијен од стране доктора Вотсона (Watson).
У причама о Шерлоку Холмсу читалац ретко сумња да је
ситуациони модел који је представљен као да припада Хол
мсу истовремено и објективан. Увек је јасно као суза да ће
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Холмс бити у стању да изгради свеобухватни објективни
модел, без обзира на малу количину усмеравајућих дета
ља. С друге стране, у филму ноар, немогућност детектива
да тачно види и делује на одговарајући начин у заплетеном
свету који га окружује, преплиће супротстављене ситуацио
не моделе на веома другачији начин. Овде, субјективни мо
дел који припада главном лику генерално остаје субјективан
кроз цео наратив, и, ако се креће према објективном, углав
ном касни за догађајима, тако да особа која заступа овакав
проминентан ситуациони модел на крају остаје губитник,
понекад причајући горку причу са краја наратива, као у Бу
левару сумрака Билија Вајлдера (Sunset Boulevard, Billy Wil
der, 1950). Истовремено, Шерлок Холмс може имати лажна
веровања, али он је способан да их на време промени и тако
реши мистерију.
Једна од основних особина објективног ситуац
 ионог моде
ла је његова експланаторна кохерентност. Она је често била
описана као једна од базичних особина филмске нарације
уопште, која има улогу у успостављању глобалне поуздано
сти. На пример, Вилсон каже: „постоји обећање (класичног
наратива) да ће описати низ догађаја, аката и ситуација које
ће имати интерну епистемолошку кохерентност”.16 И даље:
„класична нарација, филмска и друга, нуди сигурност да ће:
(а) главна, драматски битна, питања имати одговор који ће
текст учинити доступним и; (б) да ће наративни материјал
који даје ове одговоре бити одговарајући, иако можда не
отворено, идентификован”.17
Будући да су ситуациони модели међу главним оруђима ко
је гледалац користи да би разумео наратив, експланаторна
кохерентност се као општа стимулација примењује на на
чин на који је ситуациони модел прихваћен. Даље, изгледа
одговарајуће да се каже да епистемолошка кохерентност на
нивоу ситуационог модела има специфичне начине функци
онисања, који су различити од начина на који функционише
у осталим деловима наративног процеса. Будући да разго
варамо о менталним феноменима, тешко је описати ситу
ационе моделе врло прецизно. Могуће је само трагати за
њиховим апроксимативним особинама. На почетку нараци
је, они су флуидни флексибилни ментални системи који на
неки начин одговарају ситуацији коју интерпретирају. Они
такође имају посебан модус постојања у времену и сигур
но су истакнутији када су њихови пертинентни елементи у
16 Wilson, G. M. (1988) Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View,
Baltimore: The John Hopkins University Press, p. 40.
17 Исто, p. 40.
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наративном фокусу, него када су остављени по страни, „не
активни” за неко време. Док год посматрамо једноставније
случајеве, што би могло бити када пратимо развој ситуацио
ног модела који одговара догађају у заплету, може изгледати
да нема ништа посебно код ситуационог модела, осим њего
вог јаког ослонца на непосредну визуелну нарацију. Ово би
укључивало препознавање и разврставање објеката и разви
јање ситуационог модела од стране гледаочеве свести кроз
мобилизацију његових одговарајућих когнитивних способ
ности и веровања која се тичу спољњег света и функцио
нисања медија. Али, чим почнемо да посматрамо функци
онисање ситуационог модела у дужем наративу, цео процес
постаје компликованији. Како се заправо ситуациони модел
односи на већ интернализовано знање о дијегетском свету?
Како овај однос утиче на начин на који се он односи пре
ма текстуалном пољу у тренутку читања? Које су последице
растућих захтева за паралелно процесуирање комплексних
алтернативних ситуационих модела?
Ситуациони модели могу, као контекст, да садрже гледао
чева претходна искуства, укључујући искуство претход
них текстова, који се тичу истих или сличних наративних
ситуација. Истовремено, модел може такође да се управља
према случајевима општијег знања из сећања о таквим си
туацијама. Функционисање ситуационих модела може бити
приписано свим наративним филмовима, али не само њима.
На пример, научни и образовни филмови нуде менталне мо
деле својим гледаоцима, који се директно тичу реалности и
њених претпостављених контрадикција.
Дакле, ситуациони модели су подскуп, или варијација мен
талних модела које људи користе да разумеју свет. Гледаоци
користе своје когнитивне способности, подстакнути филм
ском нарацијом, да интерпретирају одређене ситуације ко
је су им понуђене током процесуирања играног филма. Ова
активност се одвија у контексту који никада не може бити у
потпуности објашњен, јер су индивидуалне варијације пре
више бројне да би се све узеле у обзир, али ми ипак можемо
да истражимо основне одлике активности која се одвија око
ситуационих модела.
Један од закључака у раду Џонсон-Лерда потврђује да су
премисе које воде до само једног модела значајно лакше не
го оне које нуде избор између више модела. Овде смо првен
ствено заинтересовани за филмове који нуде два или више
ситуационих модела од којих гледалац треба да изабере онај
одговарајући контексту који га окружује. Овде немамо до
вољно простора да бисмо представили довољан број приме
ра који подразумевају поређење два различита ситуациона
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модела и који увлаче гледаоца у процес редефинисања по
стојећег ситуационог модела у један другачији. Описаћемо
само ситуацију која се тиче визуелних гегова. Ноел Карол
(Noël Carroll) дефинише визуелни гег као „форму визуел
ног хумора у којој се задовољство генерише игром алтер
нативних интерпретација које пројектује слика или серија
слика”.18 Наша анализа визуелних гегова показује тачно ово:
гледаоци су „приморани” да примете противречне приме
ре ситуационих модела и да одлуче које сматрају одговара
јућим у контексту у ком та одлука настаје. Цео процес је
олакшан чињеницом да гледаоци сами имају тенденцију да
активно траже контрапримере да би успоставили валидност
почетног менталног модела који су конструисали. Како су
онда они изненађени када су суочени са контрадикторним
примерима које им нуди визуелни гег? Прво, они су дели
мично уљуљкани претходним наративом у ком се објекти
понашају према њиховим очекивањима, формираним на
основу њихове способности да разумеју како се објекти по
нашају у реалности. Друго, филмска нарација активно про
мовише транспарентност кроз то како се дијегетички објек
ти понашају изван рефлексивних момената сукоба између
две контрадикторне претпоставке, које су противпримери
највишег ранга.
Оно што се чини посебно занимљивим је да визуелни гег
садржи дуплирање ситуационих модела на „једну” скупи
ну објеката. Једна од најважнијих одлика класичне нараци
је је да она производи експланаторно кохерентан наратив,
али визуелни гегови представљају значајну препреку глаткој
имплементацији жељене кохеренције. Наравно, већина ви
зуелних гегова у немој комедији су кратки, тако да експлана
торна кохерентност може бити брзо поново успостављена.
Али, док трају, они могу захтевати од гледаоц
 а пуну кон
центрацију, док пролази кроз процес поновног размештања
дијегетских објеката, или успостављања (привремене) нове
хијерархије тих истих објеката. Нема комедија је користила
специфичне форме визуелних гегова од својих раних дана.
На другом месту смо детаљно разматрали њихов развој у
раним филмова Бастера Китона (Buster Keaton) које је он на
правио када се прикључио Фетију Арбаклу (Fatty Arbuckle),
који је био главна звезда у њиховом дуету (или боље рећи
трију).19 На много начина Китонови кратки и дугометражни
филмови, који су настали кад се осамосталио, успевају да
18 Carroll, N. Notes on the Sight Gag, in: Comedy/Cinema/Theory, ed. Horton,
A. (1991) Berkeley and Los Angeles: University of California Press, p. 26.
19 Milić, S. (2012) The Role of Objects and Situation Models in Film Transpa
rency, Arche 17, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju.
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сачувају наративну структуру која му је омогућила да укљу
чи већи број визуелних гегова, који су могли бити, у очима
великих студија, који су потпуно контролисали његове фил
мове, виђени као препрека.
Као што смо поменули, визуелни гегови нуде два некомпа
тибилна објашњења, тако „користећи” гледаочеву уцртану
склоност да тражи противпримере у дедуктивном закљу
чивању. Они заправо терају гледаоца да употреби своје де
дуктивне способности да би уклонио препреке у његовој
потрази за истинитим објашњењем ситуација које садрже
лажне претпоставке. Тако, можемо тврдити да они заправо
подстичу гледаоца на додатни напор док гледа наративни
филм. Препознавање објекта претпоставља активност ком
плекснију него што се за перцепцију у ужем смислу речи
генерално сматра. Једна од основних особина које одмах
повезују гледаоца и објект је однос који свест заузима пре
ма објектима, и дијегетском свету који их „садржи”. Пошто
дајемо логичку примарну позицију материјалним објектима
и личностима у разумевању света у ком живимо, видећемо
како изгледа зависност од ситуационих модела у неким од
Китонових филмова направљених током 1920-их година.
У раном немом филму, филмови Брајтонске школе показу
ју живо интересовање за процес препознавања и чак препрепознавања, од Бакиног увеличавајућег стакла (Grand
ma’s Reading Glass, Г. А. Смит, [G. A. Smith], 1900) и Као
што је виђено кроз телескоп (As Seen Through a Telescope, Г.
А. Смит, 1900) до Несрећног случаја Мери Џејн (Mary Jane’s
Mishap, Г. А. Смит, 1903). Касније, визуелни гегови у немој
комедији се развијају у форму у форми, посвећени машто
витој игри између концепата и њихове материјалне основе.
У принципу, Чаплинов и Китонов рад се сматра њиховим
најбогатијим извором. Као што је случај са многим другим
елементима неме комедије, улогу Чаплина не треба потце
нити када тражимо одлучујуће утицаје у развоју визуелних
гегова, али постоје многи други примери, који упућују на
дубоко урезану наклоност кратких немих комедија ка овом
облику хумора.
У својим каснијим филмовима Китон се често играо са
просторном дубином са великим креативним жаром, мада
понекад са сумњивим конотацијама. У Бледоликом (The Pa
leface, Бастер Китон и Еди Клајн [Eddie Cline], 1921) коњ
и коњаник се деле у двоје. Бастер зајаше коња, који је де
лимично сакривен жбуњем. Мизансцен треба да неизбежно
споји два одвојена објекта, људско тело и коња и одведе гле
даоца према знаном одредишту, зајаханом, заустављеном,
или коњу у покрету. Гледаочев ситуациони модел је јако
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условљен вестернима, који су били популарни у то време.
Завршетак таквог кадра може бити двострук, зајахани коњ
може да остане стационаран, или јахач и коњ могу да одјашу
из кадра. Али, симултано присуство оба решења је логички
немогуће, као што је немогуће за јахача да буде одвојен од
коња, када је гледалац већ видео да га је зајахао. Када Ба
стер седне на леђа коња, животиња почне да се креће, али
док напушта кадар постаје очигледно да постоје заправо два
коња и да је Бастер уствари скочио на другу животињу, а
не на ону на који су гледаоци мислили, и у погрешном сме
ру такође, гледајући у правцу коњског репа. Ту је двострука
грешка, али не идентична. И гледалац и Бастер су заменили
једног коња другим, али њихове тачке гледишта су морале
бити различите због очигледно различитих услова перцеп
ције. Наизглед једноставан трик, али разлагање јединства
коњаник-коњ у два показује до које мере је дијегетски свет
условљен објектима које садржи. У овом случају функцио
нално и визуелно јединство објекта у средњем кадру срав
њују простор, док дублирање коња које следи доноси чуде
сан ефект дуплирања концепта, који је био чврсто повезан
својим просторним и временским координатама у оквиру
дијегетског простора.20 Истовремено, открива се како је тан
ка линија која раздваја тачку гледишта лика и гледаоца и да
границе сопства могу постати врло еластичне и порозне то
ком гледања играног филма.
У Нашој гостољубивости (Our Hospitality, Бастер Китон
и Џон Блајстон [John Blystone], 1923) оригинална постав
ка из Бледоликог, која је комбиновала коња и истраживање
дубине простора, употпуњена је преодевањем: Бастер у оде
ћи жене, снимљен отпозади, преображава се у коња када тај
створ открије своје праве димензије. Овај гег упоређује два
визуелна гега, један добро познато дуплирање између му
шкарца и жене, док други повезује концепте жене и коња.
Објект дизајниран за ову прилику је чудна, инверзна вари
јанта кентаура, са људским телом и животињском главом.
Конотацијска мрежа је овде очигледно гушћа него раније,
али још увек изгледа да је Китонов главни порив био да пре
зачуди гледаоца својом способношћу да манипулише дено
тативно значењско поље, него да развије гег који би служио
неким апстрактнијим конотационим сврхама.
20 Сличан ефекат је често коришћен у филму за различите духове и нат
природне објекте који настају из већ успостављеног објекта, углавном
људског тела. Ипак, ту одсуство потпуног просторног прераспореда ге
нерише другачији одговор. Ово наглашава меру у којој је интерпретаци
ја сваког посебног кадра резултат његовог уклапања у интерпретативно
поље гледаочеве свести, у врло малим сегментима, бар у својој основној
просторној оријентацији.
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Важност гледаочеве оријентације у простору је једна од
главних тачки интереса визуелних гегова у филму. Она је
конститутивни елемент дијегетског света који гледалац кре
ира, иако не мора бити, и генерално у филмској фикцији
она није, фокус наративног интереса. Као неопходан услов,
она захтева од гледаоца брзо и одговарајуће процесуирање,
могућу интеграцију у општу просторну дијегетичку шему
и успостављање основних предуслова за процесуирање на
ративне јединице у њеном току. Као таква, она је услов sine
qua non дијегетског света и значајан део гледаочевих напора
је посвећен успостављању и одржавању просторних усло
ва. Можемо рећи да док оријентација у простору игра ва
жну улогу у препознавању, она је такође углавном невољна
активност. У принципу активности које се тичу дијегетског
света су мешавина вољних и невољних активности, које је
тешко раздвојити. Оне се допуњују и, ако је њихов општи
циљ одржање односа између гледаоца и дијегетског света,
тачно зашто и како оне оперишу је теже објаснити. Чак, иа
ко свест „држи страну” вољним активностима и очекује не
ке невољне реакције, када се неочекиване невољне реакције
десе, поготово оне које представљају базу за мноштво ком
плекснијих егзистенцијалних активности свести, дешава се
дестабилизујући изазов. Дакле, неуспех препознавања у Ки
тоновим геговима јако подрива наратив, што се може десити
чак и када се гег налази на самом почетку филма.
Колико је волео да се игра простором, Китон је такође радо
стварао гегове који су употребљавали временске релације.
Трајање објеката у времену и наративни кодови, који ово
регулишу су центар његовог интереса у Чамцу (The Boat,
Бастер Китон и Еди Клајн, 1921), док се у Седам прилика
(Seven Chances, Бастер Китон, 1925) види одличан пример
његове домишљатости у овом домену. На почетку Седам
прилика, Бастер, добростојећи нежења, напушта кућу да би
запросио своју вољену. Улази у аутомобил; пут почиње, док
је сцена очигледно на свом крају. Претапање почиње пре не
го што се аутомобил померио, означавајући за гледаоца да
ће очигледно бити транспортован кроз време и простор на
место идуће сцене. Али невероватно се догађа; ауто „остаје”
где је и био, док се сетинг мења у локацију следеће акције.
Очигледно, у питању је трик, али ипак изгледа као да се ни
је десило ништа више од самог претапања. Овог пута, уме
сто дубине простора и мизансцена, монтажа, као једна од
основних регулаторних техника за манипулацију наратив
ног простора и времена, заузима центар сцене.
Рез, током или између сцена, није рез у егзистенцији дије
гетског објекта. Објект је или само привремено остављен по
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страни, или се постојање одговарајућег концепта наставља
без прекида, често са појачаним интензитетом. Грифит (D.
W. Griffith) је међу првима открио ово, треба само погледати
почетак пљачке у Девојци и њеном поверењу (Girl and Her
Trust, Д. В. Грифит, 1912) да би се то видело. Ејзенштејн и
други аутори 1920-их су развили овај потенцијал до макси
мума у немом филму. Режући са средњег плана Грејс (Еле
нор Бордман, Eleanor Boardman) на њен крупни план током
пљачке не перципира се као прекид, већ као интензифика
ција емотивне снаге концепта. Форма овог интензитета, ако
се може тако рећи, на известан начин одговара наративној
улози објекта и регулисана је наративним кодовима.
У Седам прилика, као у било ком другом филму, претапање
треба очигледно да снизи интензитет са којим објект посто
ји у концептуалном пољу; генерално, то је привремени од
мор пре него што се акција настави, често са истим објектом
као центром наративног тока. Оно такође означава проток
времена, тако да бисмо могли да кажемо да проток времена
одговара релаксацији тачке гледишта, потпомогнутој чул
ним утисцима. У Китоновом гегу нешто друго се дешава,
аутомобил не пролази кроз овакву путању, остаје присутан
са истоветним интензитетом, задржавајући исте координате
у кадру. Чак и једноставан рез, који би покушао да понесе
терет времена које је прошло, представљао би потешкоће за
гледаоца у 1920-им. Али, бар би задржао исту процедуру за
све објекте мизансцена. Насупрот томе, Седам прилика раз
дваја објекте у различите категорије, од којих неки пролазе
кроз „регуларни” процес одговарајући претапању, док ауто
мобил са Китоном за воланом задржава непромењено при
суство. Резултат је промена без промене. Пред нама је визу
елни гег, у ком се аутомобил померио, а и није, јер његово
присуство кроз претапање није избледело; и у ком је врeме
на одговарајући начин прошло, а и није. Ово можда изгледа
банално, али треба приметити да концeпт објекта очиглед
но одржава сталну везу, информациони канал променљивог
интензитета и особина, са просторним и темпоралним пара
метрима кадра и промена између кадрова. Способност ауто
ра да искористи ове потенцијале заједно са способностима
гледаоца да протумачи могуће поруке заједно чине изражај
ну основу медија. Питање како гледаоци разумеју поруку је
круцијално. На првом месту, како лоцирају поруку у филму?
Овај процес никад не почиње од нуле, то је сигурно, а то
ком гледања не само да се стално ослања на успостављено
концептуално поље, већ је строго њиме и условљено, иако
у много индивидуалних или колективних варијација. Ауто
мобил у Китоновом гегу крши неке основне логичке зако
не, или наративне кодове успостављене за функционисање
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филмске комуникације. Ови кодови, чак и када су повезани
са објектом за који гледалац сам, или преко лика као посред
ника, има мало егзистенцијалног интереса и када, као овде,
они делују у тренутку смањења наративне тензије, још увек
играју круцијалну улогу у заштити и одржању гледаочевог
идентитета. Чудна заводљивост овог гега потиче из чињени
це да поставља упоредо обичне свакодневне догађаје, нај
обичнију могућу елипсу и бенигну природу гега са неаде
кватношћу коју производи. 21
Али, када смо ближе погледали неке од Китонових гегова,
упитајмо се: да ли и зашто публика разуме визуелне гегове
као грешке? Јасно је, гледаоци имају право, када су суоче
ни са процесом погрешног препознавања, да осећају да их
је неко преварио, онај ко је направио филм, нарација, филм
сам. Ова врста реакције може да помогне суочавању са из
ненадном, у сваком случају стресном, неочекиваном деста
билизацијом њихове тачке гледишта. Исход може бити дво
струк, он може да подрије транспарентну моћ дијегезе ако
гледаоци одреагују са „то је све ионако фикција”, или може
да појача однос гледалаца према дијегетском свету, примо
равајући их да промисле премисе на основу којих су на
правили претпоставке о њему. Тако, транспарентност може
бити ослабљена или појачана, зависно од становишта које
гледаоци заузму. Аргументи за било који од ова два пута су
доступни: рефлексивност гега указује на његову артифици
јелност, док поновно успостављање транспарентности ути
шава сумње. У другом случају, чак иако заузму становиште
да је гег трик, гледаоци га неће прихватити са негодовањем.
Али, која би могла бити корист од тога? Иако одговор није
очигледан, „кривац” за неадекватне закључке је, колико и
онај ко је направио филм, и сам гледалац, зато што је изву
као погрешан закључак о стању ствари из доступних чул
них утисака. Можда је гледаочева реакција била углавном
невољна, али, док их то не чини мање одговорним, то је
лекција вредна пажње. Начин на који ће гледаоци реаговати
на визуелни гег не може се лако предвидети, а њихов однос
према непредвиђеној промени тачке гледишта чини консти
тутивни део уобичајене тачке гледишта.
Разматрајући разлику између сигурности и знања Остин ка
же да „ја сам сигуран” (I am sure) и „ја сам уверен” (I am
certain) функционишу као „описи субјективних менталних
21 Техника неопходна да би се извео овај гег у Седам прилика развијена је
раније, у Шерлоку јуниору (Sherlock, Jr. Бастер Китон, 1924). Китон и
његов камерман су тачно маркирали позицију главних објеката у односу
на камеру уз помоћ геометарске опреме и онда користили та мерења за
постављање другог сета објеката.
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или когнитивних стања или односа, или не знам шта” док
„ја знам (I know) није то, или бар не само то”. Касније, као
главну експланаторну снагу у разматрању како „знам” функ
ционише у говору, Остин користи поређење између „обећа
вам” и „знам”, које по њему играју функције које се могу
упоредити у друштвеној комуникацији. Поменута разми
шљања развила су се око питања непогрешивости знања.
Ако тврдим да могу знати сада, а касније се ипак докаже
да сам погрешио, онда можемо говорити о томе да можемо
разумљиво користити реч „знам” у свакодневном говору. С
друге стране, ако не могу погрешити ако знам, онда има вр
ло мало тога за шта могу тврдити да то знам. Остин заговара
ово прво, што захтева од њега да уверљиво објасни специ
фичност знања. Он је налази у његовој друштвеној употре
би, у његовој преносивости и ауторитету који производи као
обећање.
С друге стране, он углавном негира да постоји специфични
когнитивни садржај израза „ја знам” који би га учинио дру
гачијим од „ја сам апсолутно сигуран”, иако, као што смо
видели, не жели да разматра когнитивни статус „ја знам”
даље од врло опште, већ поменуте примедбе. Ако се цела
специфичност знања садржи у овој посебној друштвеној
употреби, како бисмо могли да објаснимо изразе као што су
„ми знамо” или „ми сви знамо”, које изгледа као да имају не
ке друге функције изван, удаљене од обећања? И, ако „знам”
треба да пренесе ауторитет за разне тврдње, да ли бисмо
уопште могли да говоримо о „знању”, а не само о „знати”?
Када бисмо хтели да стриктно применимо Остинов опис
знања у релацији према играним филмовима, нашли бисмо
да је релевантан у односу на дијегетски свет филмске нара
ције. Иако ту нема тврдњи изговорених од стране гледао
ца, оне су њему изговорене.22 Али, ово би значило враћање
ауторитета и извора знања, које се тиче дијегетског света,
назад на нарацију, и, ако бисмо желели да поставимо све
сни ентитет као неопходни предуслов таквог знања, на на
ратора. Ипак, ако останемо код гледаоца и опишемо његов
однос према дијегетском свету као знање, могли бисмо да
закључимо да ова врста посвећености и учествовања, коју
гледалац осећа у овом случају између њега и „одговарају
ћег” објекта знања, може бити упоређена са оном која се
тиче света у ком он живи. Ово нас враћа на специфичност
22 Изјаве које изговарају ликови и наратори чине само део закључака које
изводи гледалац. Изговорене реченице могле би се сматрати за тврдње,
које преносе ауторитет знања, док њихова повезаност са другим форма
ма „изјава”, које такође дају информације о дијегетском свету, показује
да нема функционалне разлике међу њима.   
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знања, која се консеквентно не може наћи само у друштве
ној употреби овога термина, док ипак још увек можемо да
нађемо његову сличност са обећањем. Могли бисмо да у ње
му видимо посвећеност да се реагује у специфичним окол
ностима, или ниво сигурности који би био довољан гледао
цу да се обавеже (да „обећање”), ако би се такве околности
појавиле. У фикцији се то никад не дешава, наравно, али
то није препрека. Као што се може претпоставити, гледаоци
имају различите склоности да реагују у сличним околности
ма, али за нас је довољно да они сматрају услове створене
при постојању дијегетског света као ситуацију која омогу
ћава њихово одговарајуће понашање, које би се материја
лизовало кад би дијегетички свет био стваран. Овај аспект
знања пројектован према и од свести може се посматрати
као одговарајући према њеној релацији на спољни свет, који
укључује снагу обећања. Когнитивна манифестација света
тако стоји између људске јединке (или гледаоца) и друштва
и круцијално утиче на њихову интеракцију, све док та једин
ка задржава минималну могућност предвиђања и контроле
над догађајима.
Наравно, свест да посматрају фикцију битно мења реакци
ју гледалаца у поређењу са оним шта би урадили кад би се
срели са таквом ситуацијом у реалности. Због тога су објек
ти дијегетског света у суштини естетички објекти. Њихова
атрактивност, ипак, не потиче углавном од тога што иза
зивају реакцију другачију него у стварности, већ због тога
што су слични, или упоредиви са њом, иако може да се види
како реакција слична „бекству од реалности” може бити ба
зирана на сличним премисама. Поред тога, неке од могу
ћих реакција су више одговарајуће него неке друге, за дру
штвено условљене околности филмске перцепције, које се
мењају с временом. Да поновимо, гледаоци имају склоност
да реагују на различите начине у односу на сличне објекте у
стварности, али се они такође разликују у њиховом присту
пу одговарајућим феноменима (ако смо у стању да их изо
лујемо и идентификујемо) кад су суочени са „истим” кроз
медијум филма. Спремност за интерпретацију и деловање
у реалности  изгледа имају врло близак, комплексан однос
са тачком гледишта гледаоца у филму. Конфузија гледаоца
у разликовању између филма и реалности је практично ис
кључена, али конфузна реакција према приказаним или
објектима са којима се срећу изгледа неизбежна. Овим се
овде нећемо даље бавити, циљ нам је био да укажемо на
услове у којима су гледаоци приморани да заузму тачку гле
дишта да би сачували свој интегритет.
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Обећање (ре)акције је такође обећање на конзистентност у
понашању, које захтева издржљивост и јако придржавање
правила у условима филмског гледања, када, у поређењу са
ситуацијом у реалности, постоји потпун недостатак после
дица. Ово може бити и јесте коришћено од стране свести
у њену корист. Али ово не треба видети као проблем, све
док су гледаоци способни да узму у обзир последице пози
ције коју заузимају у односу на догађаје које проживљава
ју. Једна од најважнијих последица је утицај на хабитуалну
(уобичајену) тачку гледишта. Последице прихватања специ
фичне, текуће тачке гледишта не могу никада у потпуности
бити предвиђене и међусобно преплитање између филмске
(дијегетске) тачке гледишта и хипотетичне тачке гледишта,
текуће или хабитуалне, то јест склоности да се (ре)агује у
стварности, дају врхунску моралну вредност уметности, и
филму посебно. Невољни аспекти овог процеса чине ком
плетну контролу над тачком гледишта илузорном, без об
зира колико може бити (не)пожељна. Ипак, промене у про
сторној оријентацији, које постану неопходне у гегу који
смо описали, протресају основе на којима гледаоци базирају
свој идентитет, док захтевају јасну и неодложну реакцију.
То је као да је тепих извучен испод њихових ногу и дијегет
ски свет престаје да буде дом њихове свести. Успостављени
концепти убрзано нестају и нова теорија треба да буде из
грађена да би се задовољили изненада „напуштени” чулни
подаци. Последица овога је да ако знам, могу погрешити,
што није увек лако искуство: нова денотативна мрежа, и
конотативни слојеви који следе треба да никну на руинама
света који је нестао.
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KNOWLEDGE AND THE DIEGETIC WORLD OF 
FEATURE FILM
Abstract
In this paper we deal with the problem of how viewers interpret feature
films. In elaborating the nature of human knowledge of the outside
world, we used the P. F. Strawson’s ideas about the primary logical
position of material bodies and persons. Our starting position is that
in understanding film fiction, viewers build a diegetic world, whose
perception carries strong correlation with how the humans perceive
reality. This gave us an opportunity to understand the relationship
between situation models that are used to categorize the multiplicity of
objects on the film screen, or the basic particulars as Strawson named
them. Our goal here is to account for sudden shifts in film narration,
which often force viewers to radically reorganize their spatial-temporal
grid, and the objects it comprises. We want to explain how the change
of position and function of one object, or a series of spatially or causally
connected objects are sufficient to cause a momentary wholesome
change of the situation model, and consequently the perspective
through which spectators organize the conceptual field related to the
film narration they are facing. Recognizing sight gags as particularly
complex narrative figure, the paper describes the doubling of situation
models by viewers interpreting specific sight gags. A result of this
doubling is the incongruity registered by the viewer, who thus gains
an analytical insight into the structure and functioning of individual
situation models. To achieve this we analyzed several segments of films
made by Buster Keaton in the 1920s.  
Key words: consciousness, knowledge, fiction, situation model, Buster
Keaton
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ТЕОРИЈА КАО
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ФИЛМА:
ПРЕПИСКА СТОЈАНОВИЋТУРКОВИЋ
Сажетак: Овај рад анализира једну од важнијих дискусија југосло
венске теорије филма, коју су водили Душан Стојановић и Хрвоје
Турковић, кључне личности београдске и загребачке филмологи
је. Рад има за циљ да сагледа нека теоријска питања покренута
током дискусије, како у синхронијском контексту (периоду успо
на семиотике средином седамдесетих година 20. века), тако и у
савременом теоријском окружењу, нарочито путем успоредбе са
сличним проблемима који су од средине деведесетих решавани у
покрету „посттеорије” или у когнитивистичком приступу фил
му. Иако се одбацују Турковићеве примедбе о Стојановићевој не
утемељеној еклектичности, у раду се критикују Стојановићеве
тезе о филму као језику, те идеја двоструке артикулације у филму.
Читава дискусија посматра се као југословенски допринос кри
тичком приступу „Великој Теорији” пре „посттеоретичара”.
Кључне речи: Душан Стојановић, Хрвоје Турковић, филм као
превазилажење језика, двострука артикулација, југословенска
семиотика

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, а најслабијом када, у жељи да уобличи „Велику
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Теорију”1, без уверљивих аргумената преузима структура
листичке и семиолошке формуле, у то време актуелне, по
кушавајући да их прилагоди сопственим тезама. Таква те
оријска комбинација је, током 1970-их нарочито, покрета
ла бројна политичка питања; међутим, данас се чини да су
развој теорије филма и историја полемика унутар ње ипак
дали за право оцени Дадли Ендруа (Dadley Andrew), датој
половином седамдесетих:
„Било да семиотика остане оруђе групе радикалних крити
чара културе било да падне у руке критичара свих убеђе
ња, њени најогорченији непријатељи увек ће потицати не од
оних који јој се супротстављају на политичком пољу, него
од оних који сматрају да је сувише апстрактна, сувише уда
љена од живе структуре филмова које обрађује.”2
Теорија Душана Стојановића прошла је кроз процес удаља
вања од „живе структуре филмова” зарад проширивања у
апстрактну грађевину, што је на њеним зидовима остави
ло неке видне пукотине. Поред идеје да се уметничка над
градња у филму нужно везује за илузионистичку „природу
филмског призора”, две су концепције нарочито значајне:
(1) кодираност филмског система по угледу на двоструку
артикулацију језика, и (2) објашњење начина на који гледа
лац доживљава „највиши спрат” значења (чак бисмо могли
рећи и „денотацију кадра”). Нека питања у вези с пробле
мима ових концепција постављена су у преписци Душана
Стојановића и Хрвоја Турковића, објављеној 1976. године у
часопису Филмске свеске. У овом раду имамо намеру да ту
преписку представимо и оживимо неке теоријске поставке
које су у њој разматране.

Контекст
Након што је, током 1950-их, углавном писао филмску кри
тику и обављао правне послове у разним филмским инсти
туцијама, Душан Стојановић почео је да се озбиљно, систе
матски бави теоријом филма током 1960-их, пишући о те
мама попут „филма истине”, онтологије филмског призора,
антифилма, преводећи есеје и књиге важних теоретичара,
1 За шире објашњење термина „Велика Теорија”, као назива за скуп воде
ћих интерпретативних модела у филмологији друге половине 20. века,
ослоњених углавном на алтисеровски марксизам, лакановску психоана
лизу и сосировску лингвистику, види: Bordwell, D. Contemporary Film
Studies and the Vicissitudes of Grand Theory, in: Post-Theory. Reconstruc
ting Film Studies, eds. Bordwell, D. and Carroll, N. (1996), Madison: Uni
versity of Wisconsin Press, p. 3-36.
2 Ендру, Д. (1980) Главне филмске теорије, превод: Каћура, Б. Београд:
Институт за филм, стр. 163
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попут Рудолфа Арнхајма (Arnheim) и Сергеја Ејзенштeјна
(Эйзенштейн), да би та активност добила институционал
ну подршку 1963. године, оснивањем Катедре за теорију
и историју на београдској Академији за позориште, филм,
радио и телевизију, где је Душан Стојановић предавао те
орију филма, и оснивањем часописа Филмске свеске 1968.
године (у издању Института за филм), који је Стојановић
уређивао.3 Ова плодна културна активност уклапа се у слику
културе шездесетих година 20. века у социјалистичког Југо
славији, јер су оне, како пише историчарка Радина Вучетић,
преузимајући оцену Павла Левија, „донеле праву бујицу
креативности”:
„Током овог периода, Југославија је доживела највиши ниво
филмске производње и увоза, Душан Вукотић је 1962. годи
не добио Оскара за анимирани филм Сурогат, а највећи ус
песи постигнути су с играним филмом. Ово раздобље обе
лежили су креативност и експериментисање заговорника
‘новог филма’. (...) Појавио се велики број филмова младих
аутора који су пробијали до тада ретко оспораване оквире
државно-социјалистичких вредности, налазећи надахнуће у
модерним светским кинематографијама, пре свега у итали
јанском неореализму, француском новом таласу и пољској
‘црној серији’.”4
Употребивши, у закључку о процесима американизације
популарне културе у овом периоду, фигуру Јануса, Радина
Вучетић износи две слике тадашње Југославије, које егзи
стирају напоредо – ружичасту, американизовану, нетипичну
слику „за земљу с комунистичким системом”, и конфликт
ну, црну слику унутарпартијских тензија, економског налич
ја, сукоба са цензуром... У тој двојакости, уз сву опрезност
историчарке, ипак се може формирати слика 1960-их као пе
риода демократичности, у којем се уметност развијала уну
тар конфликтних друштвених процеса, али у којој не само
што је постојао простор за дијалог, „чак и у гласилу Парти
је“5, већ је високи модернизам у уметности живео у складу
са структурама власти, које су га неретко и здушно потпома
гале, што финансијски, што оснивањем институција попут
3 Види белешку о аутору у: Стојановић, Д. (2011) Магија филма (Чланци,
критике, огледи), YU film danas 100/101, Београд: 3Д+, Ниш: НКЦ и би
блиографију у: Стојановић, Д. (1984) Филм као превазилажење језика,
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за филм, Уни
верзитет уметности.
4 Вучетић, Р. (2011) Кока-кола социјализам, Београд: Службени гласник,
стр. 146-147; Леви, П. (2009) Распад Југославије на филму, Београд: XX
век
5 Вучетић, Р. нав. дело, стр. 158.
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Музеја савремене уметности. Тако, баш у вези са сликар
ством (што у великој мери важи и за филм), Радина Вучетић
закључује: „Током шездесетих година уметност високог мо
дернизма и апстрактно сликарство у потпуности [су] поста
ли део културне и политичке матрице југословенског типа
социјализма”.6
Теоријско-критичка делатност Душана Стојановића у овом
периоду такође је производ поменутог 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,
утемељењем факултетске наставе историје и теорије фил
ма (и, дакако, историје теорије). У том смислу, могло би
се рећи да су и неке кључне Стојановићеве замисли произ
ашле управо из ове две стране процеса који започиње током
1960-их, дакле, из тежње ка научности филмологије, као и
из апологије што југословенског новог филма, што касних
модерниста попут Антонионија (Michelangelo Antonioni),
Фелинија (Federico Fellini), Бергмана (Ingmar Bergman), Го
дара (Jean-Luc Godard), и налажења разлога за њихове висо
ке уметничке домете.7
Између та два контекстуална одређења настају главне Сто
јановићеве идеје: од тврдње да је креирање филмског призо
ра који је „корелат афилмске стварности” суштинска одлика
филма као медијума, која лежи у основи његовог „илузи
онизма”8, те да филм путем специфичне структуре иде ка
„превазилажењу језика”, преко идеје о филму као „лого
морфном симболу” са одликама слободе и отворености (ка
ко код ствараоца, тако и код гледаоца, што се може прати
ти у надградњи „денотације”, у формирању конотативног
„спрата”), све до идеје о развоју теорије филма од класичне
до модерне теорије, те до коначног опредељења за нарочиту
верзију семиологије филма, у којој се главни рад састоји од
анализе начина на који иконички филмски „знак” долази у
додир са гледаочевом свешћу, чиме се пледира за покушај
спајања структурализма и феноменологије.

Основне идеје
И сам Стојановић на сличан начин видео је ток своје филмске
мисли. У предговору за „Антологију југословенске теорије
6 Исто, стр. 234.
7 Види: Стојановић, Д. (2011) Магија филма (Чланци, критике, огледи),
YU Film Danas 100/101, Београд: 3Д+, Ниш: НКЦ, стр. 142.
8 Једно потпоглавље у Стојановићевој књизи Филм као превазилажење
језика носи назив „Природа филмског илузионизма”.
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филма” признаје да је, у раној фази, под утицајем Славка
Воркапића, разум
 ео филм као „оркестрацију покрета”, али
да је потом прешао на Базенову (André Bazin) страну и по
шао од његове онтологије филмског призора, паралелно с
којом је развијао „апологију југословенског ‘новог филма’
као ‘глобалног симбола’”.9 Средишња идеја „превазилаже
ња језика”, по речима самог Стојановића, значи да филм као
целина прелази из „језичког склопа” у симболичко једин
ство које је, у ствари, настало „превазилажењем своје нео
дољиве, али никада потпуно остварене, никада достигнуте
носталгије за језиком”.10 Такво „уцелињење“, тврди Стоја
новић, значи да, „у равни егзегезе”, из структуралистичког
регистра (анализе филмских кодова) прелазимо у феноме
нолошки регистар (анализу гледаочевог свесног, што код
Стојановића значи: рационалног и емотивног, доживљаја), а
да филмски систем постаје логос, јединствен за сваки филм,
али „који пориче могућност језичке анализе” и напросто се
доживљава као „смисаона симболичка громада у ‘милости
перцепције’ (по узору на Dufrennea)”.11
Полажући наде у дијалектику, Стојановић, који и у онтоло
гији филмског призора полази од идеје двојакости, његове
реалистичке и техничке стране (јединства двојакости), овом
идејом јединства успостављања и превазилажења структу
ре, превазилажења језика али „носталгије за језиком”, очито
покушава да сачува научност структуралистичке анализе,
али отвореност филмског дела, које гледаоцу омогућава
слободу конотативног доживљаја и тумачења. Када се тако
поставе ствари, чини се како су нарочито склони да прева
зиђу језик и доспеју до „највишег спрата” управо касномо
дернистички филмови, они који показују јединство какво
показује и Стојановићева теорија, дакле, филмови који се
формирају између класичног фабуларног стила и нових тен
денција, између верности „фотографско-фонографском реа
лизму” медијума и „уметничке стилизације”, и то у свести
гледаоца спремног и способног да доспе до конотативног
„спрата”, до „дубинских структура значења”.

Методолошка питања
Када је, у предговору другом издању књиге Филм као пре
вазилажење језика, разматрао своје идеје након десетак го
дина, Стојановић им је у начелу остао веран и свео их на
четири основна постулата:
9 Стојановић, Д. (2011), нав. дело, стр. 283.
10 Исто, стр. 283.
11 Исто.

139

ИВАН ВЕЛИСАВЉЕВИЋ
- конотација и уметнички „спрат” могу постојати само ако
се утврде формеме и знакови (најмање и највеће незначењ
ске и значењске јединице);
- „најделикатнији и најсложенији вид значења” јесте ритам;
-  превазилажење језика је „ослобађање од кодовских нор
ми”, што води до идиолекта који може бити „колективномитски, жанровски или ауторски”;
- све претходно може се одигравати једино у свести гледа
оца, што значи да се у проучавању филма морају удружити
семиологија и феноменологија.12
Турковићеве замерке Стојановићу на трагу су критике „Ве
ликих Теорија”, касније формиране у когнитивистичком
приступу филму (Керол/Carroll, Принс/Prince, Бордвел/
Bordwell, и други), тачније, критике оних „семиологија” и
„теорија” које комбинују сосировску лингвистику, лаканов
ску психоанализу и алтисеровски марксизам. Ипак, и поред
сличности, које и данас потврђују валидност Турковићевих
примедби, нарочито у светлу когнитивистичке критике, тре
ба одмах рећи да се Стојановић значајно разликује од стру
је обожаватеља де Сосира (Ferdinand de Saussure), Лакана
(Jacques Lacan), Алтисера (Louis Althusser) и касног Барта
(Rolan Barthes). Најпре, он је врло опрезан приликом усваја
ња Лаканових термина и идеја, које је Мец (Christian Metz)
прихватио у касној фази, и врло ретко прелази на терен пси
хоанализе. Штавише, Стојановићев метод често је заснован
на принципима које све до данас бране когнитивисти попут
Керола и Бордвела у приступу филму: консултовању науке,
истраживању на „средњем, проблемском нивоу”, провери
великих теорија на емпиријском и логичком пољу... Рецимо,
Стојановић ће неуролошком и психолошком питању опажа
ња филмске слике посветити извесно време, цитирајући оно
што сматра релевантним налазима заснованим на експери
ментима у тој области13, прихвативши тезе гешталт психо
логије, и закључивши да сличности филмског и стварносног
(афилмског) призора почивају на градијентима фактуре и
покрета – спреман, дакако, да те закључке измени у светлу  
нових научних сазнања.14 У том смислу, Турковићеве замер
ке Стојановићевом „интердисциплинарном еклектицизму”
не стоје.
12 Стојановић, Д. (1984) Филм као превазилажење језика, Београд: Завод
за уџбенике и наставна средства, Институт за филм, Универзитет умет
ности, стр. 5.
13 Исто, стр. 77-83.
14 Стојановић, Д. (2011) нав. дело, стр. 353-354.
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Међутим, оно што Турковић налази проблематичним тиче
се, пре свега, опасности пуке примене „великих теорија”,
здраво за готово, на проблеме филма и појединачних филм
ских дела. Турковић уочава подељеност теоријског присту
па који ће и бити у основи полемика когнитивиста и „пси
хо-семиотичких марксиста”,15 јер, мада су оба легитимни
приступи, један, који Турковић назива „есејистичким”, и
који „реси стилистичка неспутаност”, заправо се усталио
(и помало изгубио контролу) на штету другог, „знанственог,
који је ригорознији у излагању и закључивању”.16 Због тога,
тврди Турковић, „стратегијски нагласак треба придати овом
другом, па макар и под цијену негирања есејизма”.17
Када се види начин на који је Стојановићева књига конципи
рана, као спекулативан приступ „одозго надоле”18, од круп
них концепата о филмском феномену, који се преузимају из
сосировске лингивистике, и чији се термини не изводе из
конкретних филмова, или емпиријске анализе, већ прихва
тају, развијају и усложњавају тако да конкретни филмови
служе као примери који „доказују доктрине”19, може се рећи
да је Турковић био на добром трагу. Такву „доктринарну”
концепцију, која се и код Стојановића често наслања на есе
јизам, Турковић примећује чак и када Стојановић посеже за
теоријама психолошког типа, попут гешталта: „Ту теорију
примењујете ‘аналошки’, издвојите психолошку анализу
одређеног феномена па онда имплицирате: ‘то вриједи и за
филм’. А да ли ‘то вриједи и за филм’ може се утврдити са
мо темељитим експерименталним провјерама, и помним те
оријским разрадама, и то спада у ред ствари за које знаност
не трпи да се третирају као евидентне”.20
Иако свестан теоријске конструисаности „система”, која
често служи теор ијској „грандиозности” и не проистиче из
конкретне везе са филмовима, већ представља низ апстракт
них појмовних умножавања, Стојановић не одустаје од по
траге за „Великом Теоријом”. У том смислу је индикативна
једна фуснота из Филма као превазилажења језика:
„Под конструктима се у епистемологији подразумевају ‘ап
страктни предмети који сами нису приступачни непосред
ном посматрању и који се уводе да би се објасниле појаве
15 Види: Carroll, N. (1988) Mystifying Movies: Fads and Fallacies in Contem
porary Film Theory, New York: Columbia University Press
16 Стојановић, Д. (2011) нав. дело, стр. 345.
17 Исто.
18 Bordwell, D. (1996) нав. дело, стр. 18.
19 Исто, стр. 19.
20 Стојановић, Д. (2011), нав. дело, стр. 348.
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приступачне непосредну опажању.21 Наравно, ако посматра
мо ствар са гледишта ове дефиниције, и систем и код нас
се представљају као конструкти. Али из нашег је контекста
јасно да ћемо ми под изразом конструкт у овом раду подра
зумевати све друге конструкте изузев система и кода”.22
Тако и на Турковићев приговор у вези са емпиријским кри
теријумом по којем је за гледаочеву способност примања
филма важна целина, контекст, континуираност, Стојановић
одговара: „Сад, ако му (филму) ова јединка приступа као
гледалац, за њу у начелу важи оно што Ви и кажете: филм
ско дело се појављује као дискретна целина са континуира
ном фактуром. Али за аналитичара...”.23 Међутим, мањи је
проблем што аналитичар издваја и класификује, а већи што
конструкти не потичу од искуственог знања и испитивања
конкретних филмова и кинематографске праксе, већ је веза
ност за глобалне конструкте напросто дата: налик је ономе
што Пoл де Ман (Paul de Man) назива „слепилом” критичара
који нешто скрива јер жели да очува тоталитет, и јавља се
код Стојановића како у сфери анализе „конотације” и гледа
очевог доживљаја филма, тако и у вези са поделама филмске
целине на мање јединице.

Проблем формеме и артикулације
Управо у вези с том поделом појављује се и друга Туркови
ћева примедба. Она се, наиме, тиче Стојановићеве лингви
стичке спекулације и повлачења аналогија између језичког
система, који, према лингвистима на које се Стојановић по
зива, познаје прву и другу артикулацију. Стојановић пише:
„Да би постојала двострука артикулација, према томе, треба
да постоје два степена кода. По једном се незначењске, али
дистинктивне јединице повезују да створе знак који краси
одређена релација означавајућег и означенога, а по друго
ме се само ти незначењски састојци уобличавају као целине
што их опажајно разликујемо једне од других.”24
Музичка нотација је пример за овакве односе изван го
ворног језика: разликујемо облике нотног записа једне од
других (четвртине и половине нота, паузе, виолинске кљу
чеве, линије), које су по себи незначењске, али када се спа
јају – творе знак (такт, записану мелодију), који има однос
означавајућег и означеног (ноте, паузе, лигатуре, на једној,
21 Катичић, Р.  Основни појмови сувремене лингвистичке теорије, стр. 12
22 Стојановић, Д. (1984) нав. дело, стр. 182.
23 Стојановић, Д. (2011) нав. дело, стр. 356.
24 Стојановић, Д. (1984) нав. дело, стр. 111.
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и произведена мелодија/музика, на другој страни). Нарав
но, Стојановић не улази у озбиљнију аргументацију како
би доказао тезу да „двострука артикулација” чини услов да
одређени систем знакова буде језик; међутим, што је много
важније, чак и да, зарад дискусије, прихватимо тезе одређе
ног круга лингвиста на које се Стојановић позива, не може
се закључити да филм има одлике језика чак и ако функци
онише на принципу двоструке артикулације. Керол наводи
и друге аргументе због којих филм функционише другачије
од језика – није арбитраран већ конкретан, нема граматич
ке еквиваленте субјекта и предиката, недостаје му могућ
ност негације („ово није то”), и томе слично.25 Иако Сто
јановић на више места говори о томе да филм схвата као
језик у ширем смислу, као фотографско-фонограмски систем
знакова без чврстих граматичких правила (у чему се, како
изгледа, слаже са Керолом), а који омогућава комуникаци
ју међу људима, то изненадно проширивање појма није у
складу са претходним претпоставкама, јер се поставља пи
тање чему потрага за „двоструком артикулацијом”? Стоја
новић ту, заправо, тражи основу да покаже филм као систем
знакова који поседује извесну склоност, да истакне тежњу
филма према језику у ужем смислу, да би показао како се та
ква „склоност” у ствари никада не уобличава већ се, готово
мистично, превладава уметничком надградњом. На другом
месту, Стојановић се позива на књижевност као пример:
„Језик у ужем смислу речи, према томе, строго је конвен
ционализован систем, па мора да се у тој својој конвенци
оналности ‘превазиђе’ како би се доспело до литературе
као уметничког медијума (...). Другим речима, да би се кроз
језик, у ужем смислу речи, доспело до уметничког, опет је
потребно ‘превазилажење’, и то превазилажење ‘системат
ског’ у правцу ‘асистематског’ система. Уметност је увек ви
ше од језика, али је из језика израсла.”26
Чини се да је филм ипак, како тврди Керол, далеко од кон
венционализованог језика, не само по начинима формира
ња, већ по суштинској разлици да су речи и слова мање или
више арбитрарни знаци који траже учење, док су филмске
слике препознатљиве без учења.27 Још је Бахтин (под маском
Волошинова) упутио замерку Де Сосировом лингвистичком
моделу да мало пажње обраћа на културни контекст у којем
25 Carroll, N. (2008) The Philosophy of Motion Pictures, Oxford: Blackwell
Publishing, pp. 104.
26 Стојановић, Д. (1984) нав. дело, стр. 38.
27 О чему види експерименте које наводи Керол у наведеној књизи, а тако
ђе и бројне радове које наводи Принс (Prince), и који су одличан увод у
широку област полемика око проблема лингвистичке релативности.
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се говор одиграва, на друге облике саопштавања поред је
зичких форми, а који такође улазе у исказ: „Права реалност
језика-говора није апстрактни систем језичких форми, нити
изоловани монолошки исказ, нити психо-физиолошки акт
његове реализације, већ социјални догађај говорне интерак
ције који се реализује исказивањем и исказима”.28 Иако је у
неким тренуцима, барем у вези са филмом, близак Бахтино
вој хипотези, Стојановић углавном настоји да покаже како
филм може „превладавати” језик у ужем смислу, иако није
такав језик. По свему судећи, Стојановић прибегава висо
ко метафоричној замисли о превазилажењу „тежње” филма
да постане језик у ужем смислу, и управо ту, у есејистичкој
„стилистичкој неспутаности”, теорија не само да напушта
научну основу, већ долази до границе када концепт који упо
требљава у закључним деловима постаје нејасан.
Пример за ту слабу тачку теорије јесте проблем формеме
на који Турковић указује. Наиме, пошто Стојановић поку
шава да докаже како је филмски знак двоструко артикули
сан, он сматра да филмски знак као денотативан (као онај
који означава нешто, биће или предмет, из стварности) на
најнижем нивоу постоји „као најмања разазнатљива видљи
ва или чујна представа афилмскога перцептивног искуства
коју препознајемо на екрану”, и за њега је Стојановић ско
вао термин „микрознак”.29 Рецимо, ако је у кадру глумица у
средњекрупном плану, микрознаци су њена доња усна, очи,
минђуше, хаљина, а „макрознак” би била њена цела фигура.
Наравно, могуће је да се камера приближи доњој усни и при
каже је у крупном плану – по Стојановићу, тада бисмо могли
видети и друге микрознаке на тој усни, док би померање
камере и промена плана представљали „параметре”. Тако је
микрознак „нестална појава” која зависи од параметара и од
укључивања у макрознаке30 – што значи да, ако се увек мо
же претпоставити могућност разлагања микрознака (микро
знак ока из средњег плана постаје макрознак ока у крупном
плану, а микрознаци постају зеница, трепавице, беоњача),
онда он никада није најмања разазнатљива представа, већ је
све у кадру потенцијално микро и макро знак. Даље, ако се
од макрознака, коришћењем параметра крупног плана или
зумирања, приказује све више микрознакова, до тренутка ка
да у кадру видимо само, на пример, белу површину беоњаче
– да ли је тада белина беоњаче микрознак (јер знамо да по
тиче од макрознака ока), или престаје да буде разазнатљива
28 Бахтин, М. (В. Н. Волошинов) (1980) Марксистичка филозофија језика,
превод: Радован Матијашевић, Београд: Нолит, стр. 106.
29 Стојановић, Д. (1984), нав. дело, стр. 118.
30 Исто, стр. 119.
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представа из стварности – пошто у кадру нема ничег осим
белине? Напослетку, у овој конструкцији није сасвим јасно
ко треба да опази, види, чује и „разазна” микрознаке у кадру,
да их препозна као најмање делове представе стварности,
нити где је граница разазнатљивости, и у каквим условима
опажања треба да посматрамо филм да бисмо се сложили
око тога шта представља микрознак. Међутим, Стојановић
каже да такве услове не треба узимати у обзир јер постоји
могућност да се „у условима дате крупноће зрна и лаборато
ријске обраде траке утврди шта је најмањи микрознак који
заиста постоји у сваком кадру”31 – упркос томе што је реч о
одиста изузетном случају, јер врло ретко гледамо филмове
у таквим условима. Ако смо пошли од претпоставке да је
филм комуникациони систем, онда се његова конфигураци
ја и њен утицај на учеснике комуникације, нарочито путем
знакова (који би требало да су препознатљиви учесницима),
врло тешко може описати на релевантан начин уколико су
за тај опис потребни изузетни услови готово потпуно изван
доминантних комуникационих ситуација.
Ипак, Стојановић иде и даље у потрази за „другом артикула
цијом” те разматра појам „формеме” како би увео и „незна
чењски састојак”, који, по њему, чине „елементи фотограф
ског и фонографског записа – црни, сиви, светлосиви, бели
или обојени дводимензионални облици у кретању, звуци
природе и вештачки створеног света, гласови које изгова
рају људска бића и тонови што граде музичке структуре”.32
Они сами за себе немају значење, али се комбинују у ми
крознакове, те су стога, према Стојановићу, чиниоци „друге
артикулације”.
Овакво уситњавање кадра, тј. издвајање „елемената филм
ске денотације”, како их Стојановић зове, може се сада из
водити унедоглед и веома произвољно, али оно што је већи
проблем, и чега је и сам Стојановић свестан, јесте очигледна
теоријска конструисаност која постаје сама себи сврха и ко
ја служи да је појединачни филмови доказују. Поред тога,
када је реч о граничним случајевима (попут цртаног, гра
фичког, апстрактног, експерименталног филма), који доводе
у питање ту конструкцију, јер у њиховом случају „формеме”
не морају да „не личе на визуелну или аудитивну појаву из
афилмског опажајног света”, или нам својом издвојеношћу
могу указивати на сличне игре површина, боја и сенки из
афилмског света, као и на њихово значење, што би по Сто
јановићевој дефиницији значило да нису „формеме” – они
31 Исто, стр. 120.
32 Исто, стр. 122.
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се морају одбацити као прелазак „с оне стране визуелног
коефицијента разлике”33, другим речима, то су случајеви
који не припадају филму (но то је и проблем друге врсте,
који се такође заснива на Стојановићевим претпоставкама
о природи медијума). Упркос искуственој пракси да експе
рименталне и апстрактне филмове, чак и ако се не састоје
од снимака „афилмске стварности”, сматрамо филмовима,
а не покретним сликарством, Стојановић мора да их одбаци
и без „онтологије филмског призора” као реалистичког, на
просто јер се не уклапају у теоријску конструкцију потраге
за „двоструком артикулацијом”.
Турковић примећује ту сувишност елемената теоријске
конструкције и напомиње да постоји некохерентност кри
теријума издвајања параметара, формема, микрознакова и
макрознакова:
„Ваша формема, међутим, није дискретна. Она није ника
ква просторно дефинирљива, а мало је кад дефинирљива
временски. Једине одреднице које јој се могу наћи јесу од
реднице онога што Ви зовете ‘градијентом фактуре’, а тај је
опет подвргљив континуалној анализи и не видим по чему
би се та анализа битније разликовала од анализе којом дола
зите до разликовних црта које зовете ‘параметрима’. Обје су
дакле артикулације отписиве.”34
Уместо оваквих решења, које сматра недовољно јасним,
Турковић предлаже другачије утемељење филмологије, и ту
му се Стојановићева анализа денотације и конотације чи
ни корисном. Ако пођемо од претпоставке, вели Турковић,
да филмологија проучава дело и да је оно комуникацијски
чин, онда морамо поставити питање какав је емпиријски
облик тог дела/саопштења у којем га примају „сви људи у
даној култури” и каква су правила у основи наше способ
ности да то саопштење примимо, иако га нисмо срели, или
смо га срели у другачијим облицима. Ту се Турковић пози
ва на Чомског (Noam Chomsky), чиме наводи на другачије
лингвистичке путеве од Де Сосировог, што ће и когнитиви
сти попут Бордвела и Керола радо чинити. Управо у питању
начина на који функционише наша способност да прими
мо саопштења филма налази се и треће размимоилажење
Турковића и Стојановића.

33 Исто, стр. 133.
34 Стојановић, Д. (2011), нав. дело, стр. 338.
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Проблем гледаочевог доживљаја и 
филмског превазилажења језика
Турковић истиче да Стојановићеве концепције гледаочевог
доживљаја, тј. односа дела и гледаоца, нису недвосмислене,
и да има индиција и за психолошки и за социолошки при
ступ, али да оне нису јасно формулисане, те у том смислу
пише: „Психологијом гледаоца доста се бавите кад дирате
перцепцију (‘фотографичност’ филма) али нимало кад по
стулирате процесе ‘концептуализације’ везане уз ‘менталне’
појаве какве су за вас означена и денотације и конотације”.35
Мада се одиста могу приметити противречност и оклева
ње у Стојановићевој концепцији, анализа конотације и уоб
личавања смисла филмског дела највреднији је део његове
теорије. Ипак, извесну напетост унутар теорије и сам је
признао у одговору Турковићу. Рецимо, филмска форма се,
према Стојановићу, на путу до уметничке структуре, прева
зилази путем конотације, да би се дошло до „дубљег значе
ња”, до смисла. Пошто је филмска слика, по Стојановићу,
„конотативна”, она носи могућност задобијања, у контек
сту других слика, пренесеног значења, „дијегетичког, иде
ативног или ритмичког реда”; она, дакле, омогућава „има
гинативну надградњу”, али за то је потребна „гледаочева
свест која превазилази перцептивни карактер денотације”.36
Превазилажење, у смислу уобличавања „знакова сложени
је структуре од денотативних знакова”37, могло би да значи
препознавање узрочно-последичних веза у причи, уочава
ње понављања извесних облика и стилских избора, тј. рит
мичких образаца итд. Овде је, изгледа, реч о психолошком
приступу, о анализи когнитивних процеса на основу којих
гледалац препознаје, рецимо, просторне односе у кадру у
зависности од употребљених „параметара”, или формира
узрочно-последичне везе у нарацији, или принципа због
којих долази до гледаочеве радозналости, напетости, изне
нађења, те начина на који редитељи употребљавају „пара
метре” да би креирали значење – што и јесте вредан потен
цијал Стојановићеве концепције „конотативне анализе” коју
развија касније у књизи. Убрзо потом, Стојановић се пози
ва на Меца, и тврди да постоји и симболички смисао који
је „изнад” или „иза” збивања и који припада „идеологији,
стилу, рукопису”.38 Према томе, свест легитмише уметничко
тиме што одлази изнад збивања, „уздиже” пуку телесност/
35 Исто, стр. 348.
36 Стојановић (1984), нав. дело, стр. 42.
37 Исто, стр. 43.
38 Исто.
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појавност, непосредни материјал филма, што би значило да
мора нечим повезати пуку појавност на филму – причом, на
мером аутора или моралним, емотивним, политичким зна
чењем. Пошто то значење у свест мора доћи из друштвеног
контекста, ово би могла бити индиција за социолошки при
ступ гледаочевом доживљају. Нажалост, Стојановић нам за
иста не говори ништа одређено ни о томе којим путем ваља
кренути (можда и једним и другим?), нити покушава да нам
покаже како се поменути процеси одигравају.
Ствар се компликује тиме што ће на другом месту Стоја
новић рећи да, у циљу „превазилажења језика”, доласка до
уметничке структуре, до филма као уметности, логос фил
ма напушта „упоређивање са животом”, те да се појављује
„као независна структура што има сопствену структуралну
законитост која је једино оправдава, не напуштајући чулно
аутентичне видове свог постојања (што значи да конотација
постоји само у денотацији, а нипошто не може да изађе ‘из
ван’ или ‘изнад’ ње)”.39 Ипак, пре тога Стојановић је тврдио,
позивајући се на Митрија (Jean Mitry) и Барта, да гледалац
све време иде „изван” и „изнад” филма: „Притом се, као што
наглашавају Митри и Барт, као означено конотације јавља
један мисаони или осећајни свет у гледаоцу, његов асоција
тивни закључак ‘изван’ и ‘иза’ филма, ирационални симбол,
означено једнога ‘откаченог знака’ у бартовском смислу
речи”.40
У писму Турковићу ове асоцијације које иду „изван” фил
ма Стојановић назива „попречним пресецима”, те разликује
„концептуализујућу гледаочеву свест”, која уобличава дога
ђајност, тј. схвата шта се дешава у филму, и ону свест ко
ја, путем „попречних пресека”, богати свој доживљај фил
ма, рецимо, неком идеологијом, што може а) бити у вези са
оним што се дешава у филму, или б) бити сасвим изван тога.
Када гледалац схвати шта се дешава у филму и свој дожи
вљај обогати идејама и асоцијацијама у складу са оним што
се у филму дешава – настаје, према Стојановићу, „естетска
структура”. Њу је, у нацрту Филма као превазилажења је
зика, Стојановић сматрао непоновљивом, јединственом и
затвореном у себе:
„Наравно, и на ступњу највиших структура могућност упо
ређења са животом не може да се искључи. Али она се он
да јавља као оваква или онаква ‘попречна’ структура што
сједињава неке састојке дела са неким састојцима изван
њега (социолошка, психолошка, биографска, политичка,
39 Стојановић (2011), нав. дело, стр. 11.
40 Исто, стр. 10.
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психоаналитичка структура и слично), а не као естетичка
структура, која се препознаје по томе што сва своја значења
црпе искључиво из ткива самог филма (јер све своје састој
ке користи за ‘игру преображаја’ која ‘не прелази сопствене
границе и не позива се  ни на какве спољне састојке’)”.41
Но, Стојановић се у преписци са Турковићем кориговао:
естетска структура постоји „само строго теоријски, јер је
у доживљају помешана са ‘попречним структурама’”, што
ће рећи са стварношћу. Када се свест помеша са естетском
структуром настаје „уметничка структура”, из чега се мора
извести закључак да је свест како уметника тако и гледао
ца – подељена, расцепљена, јер тежи да у немогући склад
доведе естетску, уметничку и идеолошку структуру.42 Сто
јановић примећује да би, с новолевичарске тачке гледишта,
овакво мишљење било такође идеолошко, типично за гра
ђанску свест – „као и структурализам уопште”.43
На известан начин, то је тачно. Структурализам који Стоја
новић примењује да би легитимисао студије теорије филма
подвлачи везу између аутономије дела, вредности уметности
(филма) и свести тумача, чији је посао да о слици каже „не
што више осим да на нешто личи”, како Стојановић цитира
Меца.44 То „нешто више” произилази из идеологије замене
једног низа знакова другим, знаковима „вишег реда”, за шта
је, наравно, потребан појмовни апарат – структуралистички.
Структура, тако, постаје циљ проучавања, бесконачност ин
терпретације заправо тешко помирљива са ограниченошћу
структуром и језиком, а слобода и уживање у тексту са ин
ституционализацијом проучавања. Џонатан Калер (Jonathan
Culler) још je 1970-их уочио да сами бивши структуралисти
покушавају да превладају те напетости:
„Разлоге покушаја да се превазиђе структурализам можда
је најбоље изложио Жак Дерида у L’Ecriture et la difference.
Пре свега, у проучавању књижевности појам структуре има
телеолошки карактер: структуру одређује конкретан циљ;
она се сматра конфигурацијом која доприноси том циљу.
(...) Аналитичар структуре има задатак да изложи дело као
просторну конфигурацију у којој време прошло и време бу
дуће указују на један циљ који је увек присутан. (...) То сре
диште поставља темељ и изграђује структуру, допуштајући
извесне комбинације елемената, а искључујући друге. (...)

41 Исто, стр. 11.
42 Исто, стр. 357.
43 Исто.
44 Стојановић (1984), нав. дело, стр. 44.
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Ово затварање, могло би се тврдити, сведочи о присутности
једне идеологије.”45
У том смислу, средишњи циљ Стојановићеве теорије јесте
„превазилажење језика”, али поставља се питање зашто би
постојала тежња ка превазилажењу и због чега би то био
кључ легитимације уметничког статуса филмског дела?
Пука текстуалност/телесност филма, начини уобличава
ња „света”, могу бити сасвим довољни за уживање у „игри
означитеља” које свест у одређеном културном и друштве
ном контексту увек производи. Игра и уживање већ су део
филмске денотације, већ производе смисао, и „синтагматска
свест” са својом идеологијом вредности и „виших значењ
ских целина” у ствари није потребна да би се та телесност
превазишла. Стојановић наводи да и Дифрен, од ког је позај
мио идеју о превазилажењу језика, зна да „естетски предмет
не оправдава употребу лингвистичких категорија које семи
ологија тако радо користи”, да он превазилази опозицију
„синтагма/систем”, на којој почива језик, али остаје при тим
категоријама, које узима с резервом, зато да би показао да се
уметност „буни против њихове употребе”.46
Другим речима, теорија нам је увела двојство да би нам ре
кла како смо то двојство већ превладали – с том разликом
што га је она анализирала. Добијамо, дакле, теоријски увид
да је увид неприкладан, примењујемо лингвистичке катего
рије да би се оне показале неадекватним и да бисмо то схва
тили. То поставља врло озбиљно питање легитимитета тео
рије. Ако се она сама већ легитимисала својом неадекватно
шћу, није јој ни преостало ништа друго сем усложњавања
анализе и умножавања појмова унутар структуралистичке
матрице. Стојановићева спремност да озбиљно размотри
такве примедбе, његова самосвест о слабим тачкама власти
те теорије, те Турковићев предлог о другачијем усмерењу
филмологије, чине се данас као изузетно значајно наслеђе
југословенске теорије филма, које нам приказује почетке
филмске семиотике, пионирске покушаје њеног критичког
сагледавања, те још увек актуелна проблемска чворишта.
Такође делује да је ова дискусија утицала и на развој фил
мологије у Београду и Загребу – када је Турковић постао
професор теорије филма те уредник утицајног часописа
Хрватски филмски љетопис, преводи аутора из круга ког
нитивистичке филмске теорије радо су објављивани у За
гребу и брзо су постали не само део наставног курикулума,
45 Келер, Џ. (1990) Структуралистичка поетика: структурализам, лин
гвистика и проучавање књижевности, превод: Минт, М. Београд:
Српска књижевна задруга, стр. 359.
46 Стојановић (1984) нав. дело, стр. 47.
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већ и утицајни теоријски оквир за бројне хрватске филмо
логе. С друге стране, професор Стојановић увео је Бордве
лову наратологију у наставу већ крајем осамдесетих, док је
књига „Посттеорија. постала ноторна у списку литературе
који је његова наследница на месту предавача теорије фил
ма Невена Даковић препоручивала студентима. Како је даље
текао развој филмологије у ова два центра, те колико је на
њега утицала дискусија Стојановића и Турковића, питање је
које излази из оквира овог рада.
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THEORY THAT EXCEEDS FILM: THE STOJANOVIĆTURKOVIĆ DEBATE
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”, two of Stojanović’s concepts are particularly important: (1) that
the film system is modeled on a double articulation of language, and
(2) that the viewer reaches the “top floor” of a particular movie, its
connotations and meanings, by exceeding mere denotation of frames.
Some issues related to the problems of these concepts are addressed
in the correspondence of Dušan Stojanović and Hrvoje Turković, the
key figures of film studies in Belgrade and Zagreb, published in 1976,
in the journal Filmske sveske. This paper aims to examine some of the
theoretical issues raised during the discussions, in both the synchronic
context (the rise of Yugoslav semiotics in the mid-1970s) and the
modern theoretical environment. The whole discussion is seen through
the modern lenses of cognitivist film criticism and the notion of PostTheory, and reframed as a valuable early contribution of Yugoslav film
theory to the problems later raised in these critical approaches.
Key words: Dušan Stojanović, Hrvoje Turković, film as language,
double articulation, Yugoslav semiotics
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OПАДАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ
КУЛТУРЕ У ХОЛИВУДУ
Сажетак: Рад има за циљ да покаже растући тренд опадања по
литичке културе у Холивуду. Од 1960-их и времена новог Холивуда,
када су у великој мери водећи редитељи заузимали јасне идеолошке
позиције и критички се односили према политичким проблемима
тог времена, па све до данашњих дана, присутан је стални пад
политичке културе у Холивудском филму. У раду се износи постмо
дерна теорија Фредрика Џејмсона и Жана Бодријара о садашњем
медијском стању, да би на основу те теорије било развијено ту
мачење у којем се доказује опадање политичке културе Холивуда.
У раду се указује на два правца у којима политичка култура слаби
у Холивуду. Са једне стране, она је укључена у филм, али кад је
то случај онда је она укључена на такав начин да нам се догађаји
представљају ван контекста и често на нетачан начин уз ирони
ју, тако да крупни политички проблеми прошлости и садашњости
делују банално и безазлено. Други правац који је све уочљивији је
сте игнорисање политичких питања у Холивуду. Овај правац опа
дања политичке културе од почетка XXI века узима све више маха.
Кључне речи: деполитизација, аисторичност, постмодерна,
модерна, Холивуд.

Теоријски оквир
Савремена холивудска кинематографија у којој су постмо
дерне тенденције узеле маха, са окренутошћу медијске кул
туре самој себи, приказом неконзистентности и дислоцира
ности људског идентитета, реконтекстуализацијом стварних
догађаја и личности из историје, показује знаке опадања
политичке културе. Политички садржаји у ком случају ни
су искључени из америчког филма, али начин њихове ре
презентације и одсуство критичког става према крупним
политичким догађајима јесу евидентан феномен данашњег
Холивуда. Чак и кад се политички и идеолошки ставови
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експлицитно не приказују и критикују, свако неангажовано
медијско представљање родних, расних или класних односа
утиче на мишљење људи гушећи критичку дистанцу. Ово
значи да се савремено друштвено стање приказује као при
хватљиво, што доводи до неутрализације потенцијала или
жеље људи за било каквом променом. Недостатак критичког
односа или уопште изостављање било каквих политичких
тема у овом раду се сматра опадањем политичке културе
Холивуда. Када се савремени холивудски филмови доти
чу тема класне неједнакости, расизма, сексизма, насиља и
историјско-политичких догађаја из прошлости и садашњо
сти, стиче се утисак да су они приказани површно и иронич
но. Највећи проблем представља чињеница да друштвенополитичке проблеме јунаци филма могу да превазиђу углав
ном уз мало среће и доста труда, а не као да су последица
ширих друштвених промена којих су жртве појединци. Теза
рада је да Холивуд почетком XXI века не приказује критич
ки друштвено-политичке проблеме, а тај процес је изазван
дугогодишњим опадањем политичке културе и слабљењем
критичке оштрице коју је америчка кинематографија има
ла 1960-их и 1970-их у време периода званог нови Холивуд.
Почетак двадесет првог века означен је сталним повећањем,
не само економске већ и сваке друге врсте, несигурности,
а живот људи презасићен је сликама из медијске културе
које рефлектују стање хаоса и фрагментације друштвеног
живота. Ово стање су вероватно најбоље описали Фредрик
Џејмсон (Fredric Jameson) и Жан Бодријар (Jean Baudrillard).
Презасићеност живота сликама из медијске културе, према
споменутој двојци теоретичара, довела је до губитка осећаја
историчности, услед немогућности система да призове соп
ствену прошлост, тако да данас људска егзистенција бора
ви у непрекидној садашњости, без традиције каква је некад
постојала. У овим процесима је кључна улога медија, који
неприметно потискују читаве низове информација. Основ
на функција медија се у оваквој ситуацији састоји у томе да
нам омогуће заборављање, то јест да постану механизам за
остварење историјске амнезије. Према Џејмсону ради се о
процесу у којем је дошло до трансформације реалности у
слике и фрагментације времена у серију садашњости. Ме
дији доприносе стварању онога што Џејмсон назива новом
површношћу и плиткошћу. Ранији модернистички стилови
постају само постмодернистички кодови. Џејмсон тврди:
„... данас се развијене капиталистичке земље налазе у пољу
стилистичке и дискурзивне хетерогености без норме”.1
1 Jameson, F. (1995) Postmodernizam u kasnom kapitalizmu, Beograd: Art
press, стр. 31.
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Жан Бодријар, један од најзначајнијих теоретичара са краја
XX века, поготово када је у питању тематизовање медија,
пише да смо у савремено доба ушли симулацијом стварно
сти добијајући на тај начин свет хиперреалности. Не посто
ји више представљање, какво смо знали раније. Ствари које
су биле пројектоване психолошки и ментално, сада се нала
зе у хиперсвету. Симулација није представа неког објекта из
стварног света, неког бића или супстанце, она је производ
ња нечег без порекла у стварности. Током прелаза у нови
простор, који не припада ни стварном ни истини, отпочиње
ера симулације ликвидацијом свих референцијала и њихо
вом имитацијом системом непостојећих знакова. Према Бо
дријару, ради се о замењивању стварног његовим знацима, о
операцији замењивања стварних процеса њиховим двојни
цима једном непогрешивом машином, која нам нуди ознаке
стварног. Стварно је остало без прилике да се икада више
произведе, а то је функција медијских слика у систему смрти
стварности. „То надстварно сада је већ заштићено од имаги
нарног и од сваког разликовања између стварног и имаги
нарног, остављајући још место једино орбиталном враћању
модела и симулираном стварању разлика”.2 Свеприсутан и
незаобилазан догађај савремености је агонија снажних ре
ференцијала, агонија свега стварног и рационалног, а то нас
све уводи у еру симулације. Генерације пре нас живеле су на
трагу историје, пратећи крупне и значајне историјско-поли
тичке догађаје. Данас се стиче утисак да се историја пову
кла, остављајући индиферентну небулозу, испресецану раз
личитим токовима, али одсечену од сопствених референци.
Ова празнина бива испуњена фантазмима прошле историје
у виду ретролепезе догађаја, зарад оживљавања времена у
коме је барем било историје која укључује свакодневне ри
зике живота и смрти. Све што нам се прикаже у циљу је да
се надомести недостатак историје.
У овако описаном стању културе политички садржаји,
укључени у кинематографију, бивају приказани једнако
површно, плитко, ван одговарајућег контекста и аисториј
ски, као и сви други феномени савремености. Такође, реди
тељи који снимају филмове са политичким садржајима не
заузимају јасне позиције на основу којих би се могао изве
сти закључак о њиховој идеолошкој припадности левици,
либералима или десници. Постмодерни филм показује ка
рактеристике стилске и наративне дисконтинуираности која
доводи, самим тим, до процеса постепене деполитизације
филма. Томас Полард (Thomas Pollard) и Kарл Богс (Carl
Boggs) у књизи A World in Chaos: Social Crisis and the Rise of
2 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi, стр. 191
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Postmodern Cinema, пишући о савременом Холивуду, тврде:
„Чувена Ничеова тврдња из деветнаестог века о ’смрти Бога’
преокренула се у савременију тврдњу о ’смрти хероја’ да
би коначно наступила и ’смрт политике’ почетком двадесет
првог века”. 3

Нови Холивуд и однос према 
политичким питањима
У периоду америчке кинематографије који је назван нови
Холивуд, током 1960-их и почетком 1970-их, многи филмо
ви су имали веома снажне идеолошке поруке које су се од
носиле на критику капиталистичког система, тоталних ин
ституција (као што су затвори, болнице за метално болесне
и војска), доминацију западних земаља над осталим светом,
критикован је положај црнаца, јавио се феминистички филм
и у позитивном светлу је представљен контракултурни по
крет хипика. Речју, филм је, за разлику од постмодерног
приступа рециклаже већ постојећих стилова, био повезан са
стварношћу у којој је настајао и био је место изражавања
критички оријентисаних политичких ставова. Холивудски
редитељи тога времена показали су изузетан сензибили
тет према политичким догађајима заузимајући веома јасне
ставове о империјализму своје државе. Они су у сопстве
ним филмовима изразили буру незадовољства због ратова
у којима је њихово друштво учествовало. Редитељи попут
Стенлија Кјубрика (Stanley Kubrick), Сема Пекинпоа (Sam
Peckinpah), Артура Пена (Arthur Penn), Мартина Скорсезеа
(Martin Scorsese) су не само у филмовима, него и у својим
јавним наступима, говорили о политичким проблемима и
заузимали критичке ставове према појединим друштвеним
питањима. Артур Пен је једном приликом изјавио: „Погле
дајмо, Кенеди је убијен. Ми смо у Вијетнаму, где убијамо
људе и они нас. Ми нисмо ниједном били без ратова током
мог живота. Гангстери су цветали током моје младости. Био
сам у рату са деветнаест година. Онда је дошла Кореја; са
да је дошао Вијетнам. Ми имамо насилно друштво. То није
Грчка, то није Атина, то није Ренесанса. То је америчко дру
штво, и ја ћу га персонификовати ако кажем да је насилно.
Па зашто не би снимили филм о томе”.4
Исто тако, један од водећих редитеља током 1960-их у Холи
вуду, Сем Пекинпо, снимао је ултранасилне филмове поку
шавајући да се обрати публици и уздрма поспану америчку
3 Boggs, C. and Pollard, T. (2003) A World in Chaos: Social Crisis and the Rise
of Postmodern Cinema, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, p. 240
4 Bouzereau, L. (2000) Ultra Violent Movies, New York: Citadel Press. p. 11
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јавност скрећући јој пажњу да је њихова земља увучена у
рат у којем, као и у сваком рату, гину људи. Такође, он је
у више наврата у интервјуима указао да америчка војска у
Вијетнаму крши основна људска права убијајући недужне
цивиле. Реагујући на критике које су му често упућиване,
Пекинпо је покушао да објасни разлоге насилности њего
вих филмова. Према Пекинпоу, Американци су огуглали на
насиље посматрајући телевизијски пренос рата у Вијетнаму,
уз сендвиче и рекламну пропаганду која повремено прекида
пренос. У конзумерској култури засићеној насиљем, људи
су постали све безосећајнији. Његови филмови снимљени
су са намером да прекину ланац конзумерског друштва у
који је укључена и дистрибуција друштвеног насиља. Тим
поводом, он једном приликом изјављује: „Ми посматрамо
наше ратове и видимо како људи умиру, стварно умиру, али
нам се то не чини реалним. Ми не верујемо да ти људи са
екрана стварно умиру. Ми смо под анестезијом медија. Оно
што сам приказао људима јесте како то стварно изгледа …
Када се људи жале због начина на који сам приказао наси
ље, оно што они заправо говоре јесте ‘Молим вас не прика
зујте ми; не желим да знам; и додајте ми још једно пиво из
фрижидера”.5
Постепено, како се кинематографија приближавала крају
XX века критички однос према политичким питањима почи
ње да слаби, а историјски догађаји, ако су укључени у филм,
све чешће су приказани веома иронично и реконтекстуали
зовано, очишћени од било какве тежине. О овој теми слично
пише чувени теоретичар медија Даглас Келнер у свом ра
ду Film, Politics and Ideology, тврдећи да је Холивуд видео
успон и пад радикализма током 1960-их, затим је дошло до
опадања либерализма и успона нове деснице 1970-их, да би,
коначно, 1980-их преовладала десница. Током 1960-их у хо
ливудском филму владао је антиратни дух, филмови су били
окупирани свакодневним политичким питањима наступају
ћи критички са позиција нове левице, либерала и контракул
турних покрета. Најбољи примери ангажованих филмова из
периода новог Холивуда су Дивља Хорда/The Wild Bunch
(1969, Sam Peckinpah) посвећен бруталности вијетнамског
рата, Бони и Клајд/Bonnie and Clyde (1967 Arthur Penn) који
тематизује економску кризу тридесетих, Паклена поморан
џа/A Clockwork Orange (1971, Stanly Kubrick) која приказује
дехуманизацију људи у будућности критикујући тадашњу
стварност, док Доктор Стрејнџлав/Dr. Strangelove (1964,
Stanly Kubrick) сјајно приказује хладноратовске односе и
5 Prince, S. (1999) Sam Peckinpah and the Rise of Ultraviolent Movies, Austin:
University of Texas Press, p. 49
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могућу деструкцију људског рода у нуклеарном рату, затим
Голи у седлу/Easy Rider (1969, Dennis Hopper) који критику
је америчко друштво приказујући га као још увек рурално,
конзервативно и неспремно да прихвати прогресивне стано
вишта која су доносили нови друштвени покрети, Лет изнад
кукавичијег гнезда/One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975,
Milos Forman) који представља сјајну критику тоталних ин
ституција и скреће пажњу гледаоцима колико смо далеко од
друштва у коме влада дух толеранције. Током осамдесетих
појавио се читав низ филмова, које Келнер назива поврат
ком у Вијетнам, као што су Изузетна храброст/Uncommon
Valor (1983, Ted Kotcheff), Нестали у акцији/Missing in Ac
tion (1984 Joseph Zito) и серијал филмова о Рамбу, почев од
филма Прва крв/First Blood (1982, Ted Kotcheff), који тран
скодирају дух параноје у вези са ратом у Вијетнаму поку
шавајући да превазиђу пораз и покажу Америку као ратног
победника. Већ ово одсуство критичког односа према рату
и политичким одлукама америчке владе 1980-их указује на
опадање некада развијене критичности новог Холивуда.
Постмодерни филм је направио корак даље с ироничним,
нетачним, аисторијским и банализујућим приказом историј
ско-политичких проблема, да би их уласком у XXI век почео
готово сасвим да изоставља. У књизи Savage Cinema Стивен
Принс (Stephen Prince) пише да споменути редитељ новог
Холивуда, Сем Пекинпо, ни у ком случају не припада тради
цији постмодернизма којој припадају многи савремени ре
дитељи чији су филмови састављени једино од референци
из историје кинематографије. Данашња постмодерна кине
матографија је одсечена од стварности, а њу замењују сли
ке из историје медијске културе. Стварни процеси, као што
су то Џејмсон и Бодријар описали, елиминисани су својим
двојницима који нам нуде само ознаке стварног. Стварност
је, као што је показано у теоријском делу рада, остала без
прилике да се икада више произведе. „Пекинпо је, уместо
тога, био модерниста, вероватно последњи модерниста аме
ричке кинематографије ... Слике, за Пекинпоа, нису функ
ционисале као знаци који се размењују у затвореном свету
медијски заснованих референци. Уместо тога, његове слике
су биле засноване на догађајима из стварног света”.6 Као и
сваки модерниста Пекинпо је, према Принцу, настојао да
унапреди кинематографску форму са намером да тиме ути
че на америчку јавност. У његовим филмовима насиље је
снимљено на такав начин да стварно боли, а све са циљем да
би се указало на то да друштвено насиље у реалности посто
ји и да су његове последице страшне. Овакви ангажовани
6 Исто, стр. 251
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редитељи полако нестају с кинематографске сцене, а филм
креће путем постмодерне цитатности и ироније доносећи
опадање политичке културе.

Постмодерни филм и опадање 
политичке културе
Изнете теоријске претпоставке о „повлачењу” политике и
историје из савременог холивудског филма, биће илустро
ване на примеру два филма постмодерног Холивуда. Такође
биће показано како ову празнину попуњавају слике из исто
рије медијске прошлости у виду ретроспективе догађаја, за
рад безуспешног и иронијског покушаја оживљавања вре
мена у коме је барем било историје и политике у медијској
култури. Политика је и те како присутна у филмовима који
ће бити анализирани, али, као што је речено, на такав безбо
лан и ироничан начин да се стиче утисак безазлености свега
што се десио у историји Америке чак и ако је у питању Кјуклукс-клан или Вотергејт скандал и шпијунирање и прислу
шкивање политичких противника. Велики број постмодер
них филмова смештен је у прошлост, у време политичких
превирања и економских турбуленција. На пример филм О,
брате, где си?/O Brother, Where Are You? (2000, Joel and Et
han Coen) браће Коен (Coen Brothers) описује време економ
ске кризе у Америци 1930-их година, приказујући тешке си
туације и јунаке на врло безбрижан и комичан начин. Нема
критике система који је запао у кризу, нити приказа безна
дежности јунака тог времена. На пример, Бејбифејс Нелсон
(Baby Face Nelson) и његове пљачке у филму О, брате, где
си? приказане су као чин манично депресивног човека који
пљачка само кад је у еуфорији бацајући новац на све стра
не ради привлачења медијске пажње. Ни на једном месту
редитељи не показују било какву тенденцију да критички
укажу на разлоге западања система у кризу и појаву гангсте
ра 1930-их. Иако филм функционише савршено, оваква ре
контекстуализација Нелсонових мотива за пљачку директно
води ка политичкој пасивизацији кинематографије. Уместо
приказа тешког живота и немаштине, као узрока бављења
криминалом, прошлост нам се приказује аконтекстуално
деполитизовано. Овај филм је изузетан пример постмодер
не кинематографије и има врло сложену цитатну структу
ру стављену од мноштва других текстова. Радња се одвија
1930-их, а филм у структуралном смислу директно пресли
кава Хомерову Одисеју мешајући је са америчком митоло
гијом, мноштвом референци из најразличитијих филмова и
стварних ликова који су потпуно извучени из контекста, као
што је то случај са Бејбифејс Нелсоном. Филм браће Коен
на врло површан начин тематизује и расно питање. Један
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од јунака филма, црни гитариста Томи Џонсон, директна је
алузија на стварно постојећег гитаристу Роберта Џонсона.
Његове муке са Кју-клукс-кланом, који је хтео да га разапне
и живог спали, приказане су потпуно комично, као и њего
во избављење. Из приказаног стиче се утисак да неколици
на појединаца уз мало домишљатости могу савладати једну
расистичку организацију. Кју-клукс-клан је приказан са ве
ликом дозом постмодерне ироније тако да филму недостаје
свака тежина у третману расних питања у Америци. Исто
тако, политичка превирања из 1930-их и локална беском
промисна борба за власт приказани су у иронијском мани
ру са алузијама на стварно постојеће политичаре тог доба и
исмевањем некадашњих стратегија освајања бирачког тела.
Браћа Коен су хтели да испричају бајку о тешким времени
ма 1930-их и у томе су савршено успели. Ипак, остаје ути
сак да постмодерна популарна култура све више заобилази
политичка питања и да савремени аутори не желе да тема
тизују политичке проблеме садашњости и прошлости. Када
се неки савременији филм, као што је Форест Гамп/Forrest
Gump (1994, Robert Zemeckis), дотакне историјско-политич
ких тема, онда се то углавном дешава на поједностављен и
карикиран начин из којег се стиче утисак наивности и без
болности онога што се стварно десило. Ретки су савремени
филмови који, као на пример Ратом против истине/Wag the
Dog (1997, Barry Levinson), покрећу важна политичка пита
ња, директно позивају на одговорност САД за спољно-поли
тичке грешке и приказују са одговарајућом снагом тежину
појединих историјских периода. Споменути аутори Богс и
Полард пишу: „Историјски тренд деполитизације нашао је
свој израз у савременом Холивуду баш као и у другим обла
стима културног живота. Није изненађујуће да већина сту
дијских извршилаца, продуцената и редитеља у малој мери
показују тенденцију да желе да раде на пројектима који се
могу означити као политички ...”.7
Филм Форест Гамп одличан је пример на коме би се могле
показати савремене тенденције опадања политичке културе
у Холивуду. У овом филму, на готово бизаран начин, глав
ни јунак, ментално суфицијентан, постаје значајан, ако не и
кључан, фактор у покретању догађаја у савременој америч
кој историји. Филм реконтекстуализује стварне догађаје на
невероватан аисторичан начин сводећи историју и полити
ку на бајковит приказ и тиме нас доводи до онога што Џеј
мсон назива новом површношћу и плиткошћу у савременој
7 Boggs, C. and Pollard, T. (2003) A World in Chaos: Social Crisis and the Rise
of Postmodern Cinema, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, p. 241
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популарној култури. Америчка историја је повезана са Фо
рестом још пре његовог рођења, јер његова мајка одлучује
да му да име по оснивачу и вођи Кју-клукс-клана. У филму
се на моменте виде псеудоисторијски снимци активности
Кју-клукс-кланa, а они изузетно подсећају на Грифтитов (D.
W. Griffith) расистички филм Рађање нације/The Birth of a
Nation (1915, D. W. Griffith). У филму Форестова мајка обја
шњава да га је назвала по вођи Кју-клукс-клан реченицом:
Ми сви радимо ствари које немају смисла, сматрајући да то
што је он радио нема смисла. Уствари оправдање њеног чи
на нема много смисла, док се то не би могло рећи за само
постојање организацију Кју-клукс-клана.
Од рођења па до зрелог доба где филм прекида да прати Фо
рестову судбину, он среће Елвиса Прислија (Elvis Presley),
Џона Кенедија (John Kennedy), Ричарда Никсона (Richard
Nixon), Џона Ленона (John Lennon), затим утиче или се по
јављује у пресудним моментима америчке историје као што
су укидање сегрегације на колеџима, Вијетнамски рат, ото
пљење политичких односа Америке и Кине, афера Вотер
гејт, почетак компјутерске револуције и почетак експанзије
Аидса. Најинтересантнији историјски догађаји и личности
на које је Форест утицао јесу Елвис Присли кога је срео у
својој младости и утицао на њега да преузме његов чудан
и смешан ход док свира гитару на јавним наступима. Нада
ље, Форест је приметио чудна светла док је спавао у соби у
Вотергејт хотелу и позвао је обезбеђење да пријави овај до
гађај што је директно довело до разоткривања шпијунских
активности републиканске партије и Вотергејт скандала на
кон чега је Никсон поднео оставку. На крају, оно што се чи
ни веома невероватним, јесте Форестово улагање огромне
своте новца, до којег је дошао ловом на ракове, у компанију
која се бавила прављењем првих Епл компјутера. Наравно
ова инвестиција му се вишеструко исплатила и он постаје
изузетно богат. Иако је показао недовољно интелигенције
да би похађао редовну школу, у филму се види оно што је
вероватно најпроблематичније, а то је остварење америчког
сна уз улагање невероватне упорности. Филм нам ослика
ва како главни јунак одраста у малом месту у Алабами, да
би напустио своје место постајући све успешнији. На свом
животном путу он успева да утиче на најважније личности
и догађаје америчке историје, а да је, при свему томе, испод
просечне интелигенције.
Амерички сан се опет показује као остварив и доступан
свима, па чак и онима са слабијим предиспозицијама. 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. Због потпуно некритичког приказа догађаја редитељ
је, са доста разлога, оптуживан за конзервативизам и подр
жавање америчке политике. Не схватајући суштину напада,
главни глумац Том Хенкс је бранио филм као деполитизован
и, стога, неподобан за процењивање у политичким катего
ријама. У теоријском делу овог рада је речено да било који
приказ историјско-политичких догађаја или родних, расних
или класних односа даје одређену перспективу њих самих.
Зато се некритичност према америчкој спољној политици у
Форест Гампу може сагледати као њена апологија, а сама
чињеница да нико није имао намеру да се политички изрази
говори о паду политичке културе у постмодерном Холивуду.
Нема сумње да је редитељ Форест Гампа испричао још јед
ну бајку, само овога пута за разлику од браће Коен, о савре
меној америчкој историји. Овом филму придаване су разли
чите интерпретације које га углавном оптужују за конзерва
тивизам. Међутим, за овај рад најважнији је однос филма
према болним тачкама америчке политике и историје. Чини
се, као и у другим постмодерним остварењима, да је еви
дентна површност и аисторичност која банализује прошле
догађаје до те мере да су они само очишћени симулакруми
некадашњих збивања. Џејмсон тврди, као што је и у анализи
постмодерних филмова показано, да се догађаји прошлих
времена, већ једном одиграни, евоцирају помоћу пастиша.
Овим се креира искривљена слика прошлости, симулакрум,
са алузијама и копијама старих догађаја, који не преносе
историјску прошлост онако како се десила, већ наше стере
отипе о прошлости. Живимо у времену медијске слике, која
је прогутала стварни свет, и у коме доминира псеудодогађај.
Слику властите прошлости морамо тражити у медијској кул
тури која нам историјске догађаје представља кроз популар
не слике, док нам истинска прошлост остаје изван стварног
домашаја. Норман Дензин (Norman Denzin) у књизи Images
of Postmodern Society пише: „Постмодерно кинематограф
ско представљање такође није успело да понуди ништа ви
ше од површне опције постојећег стања ... Савремена кине
матографија не приказује са одговарајућом тежином стварне
животне проблеме”.8 Бодријар је ову постмодерну ситуацију
најрадикалније описао у књизи Симулакруми и симулација,
речима: „Ми, међутим, улазимо у једну еру филмова, који
заправо немају смисла, који су велике синтетичке твореви
не с варијабилном геометријом”.9 Ништа од онога што је
8 Denzin, N. (1991) Images of Postmodern Society, London: SAGE Publicati
ons, p. 150
9 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi, стр. 47.
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инспирисано стварном историјом у филмовима О, брате,
где си? и Форесту Гампу није се десило онако како је то у
филму приказано, него је све банализовано, реконтекстуа
лизовано и сада нам се представља на врло поједностављен
начин.
Други редитељи, попут браће Коен и Земекиса, који пред
стављају најбоље примере савремене америчке кинемато
графије, као што су Квентин Тарантино (Quentin Tarantino),
Роберта Родригез (Robert Rodriguez), Тим Бартон (Tim Bur
ton), Оливер Стоун (Oliver Stone), па чак и Вуди Ален (Wo
ody Allen), у својим остварењима или се не дотичу политич
ких питања или то раде у духу постмодерне ироније. Пот
пуна деполитизација гангстерског филма уочљива је у фил
мовима Квентина Тарантина Петпарачке приче/Pulp Fiction
(1994, Quentin Tarantino), Улични пси /Reservoir Dogs (1992,
Quentin Tarantino) и Џеки Браун/Jackie Brown (1997, Quen
tin Tarantino). Тарантинови филмови представљају примере
пастиша окренутог кинематографији и популарној култури,
што укида било какву друштвено-политичку ангажованост.
Међутим, гангстерски жанр је од свог настанка 1930-их го
дина и појављивања Хауард Хоксовог (Howard Hawks) Лица
са ожиљком/Scarface (1932, Howard Hawks) био веома дру
штвено критички оријентисан жанр. Због оштрог критичког
односа према америчком друштву био је забрањен за снима
ње и приказивање за време владавине Продукционог кода у
класичном Холивуду. Неравноправан статус имигрантских
етничких заједница, немогућност остваривања америчког
сна, класне друштвене разлике и друштвени проблеми као
што су илегална дистрибуција алкохола, били су централ
на тема жанра. Тарантино, насупрот томе, чини да су језик
и изглед гангстера једино важни, али не зарад стварања
конфронтације легитимне друштвеној идеологији као што
је то био случај у историји жанра, већ као пут њеног зане
маривања. Жанровска правила у Тарантиновим филмовима
су више него очигледна, али су употребљена зарад препла
вљивања популарне културе конвенцијама жанра. Битно је
напоменути да прва три Тарантинова филма немају морал
ни коментар гангстеровог илегалног пословања у друштву,
нити нам приказују појединца који због материјалне беде
или друштвене искључености почињу да се баве кримина
лом, већ приказују гангстере као симбол савремене попу
ларне културе. Идеолошко политичких позиција у филму
нема, Тарантинови гангстерски филмови нису коментар поп
културе, они су поп култура, гангстери у савременом свету
постоје као и све друго, они су део и друштвене и медијске
реалности. Мејсон (Fran Mason) је у књизи American Gang
ster Cinema from Little Caesar to Palp Fiction (2002) написао
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„Филм доноси друштво где гангстерски семиотички кодови
не постоје само на екрану, већ постају норма свакоднев
ног понашања, тако да гангстер није ненормалан него ти
пичан”.10 Поред Тарантина, редитељ Оливер Стоун снимао
је филмове са политичким садржајем, као што је ЈФК/ JFK
(1991, Oliver Stone). Филм је сниман у постмодерном духу
испресецаности и аконтекстуалности слично као О, брате,
где си? и Форест Гамп. За овај филм и сличне њему, Богс
и Полард пишу: „После ЈФК, многи филмови снимани у
постмодерном стилу током 1990-их, славили су ову врсту
антиполитичког сензибилитета који прати дубоке трендове
у америчком друштву: опадање цивилне културе, ерозију
јавног поверења у владу и политичаре, приватизацију дру
штвеног живота, тривијализацију политичке дебате, идео
лошко приближавање две највеће партије и деструктивно
дејство новца у изборним и законодавним активностима”.11

Закључак
Филмски редитељи који су снимали своја остварења 1990их и током прве декаде 2000-их, у постмодерном маниру до
нели су велике помаке у креативном изражавању. Баш кад је
генерација редитеља, стасала у време новог Холивуда, била
на заласку, појавио се постмодерни филм, доносећи новине
у већ постојеће кинематографске форме које су почеле да
показују знаке исцрпљености. Интертекстуална цитатност,
аисторијски приступ прошлости, присвајање и еклектичко
мешање стилова свих филмских традиција, унело је нову
свежину у Холивудску кинематографију. Постмодерни ре
дитељи углавном одустају од критике владајуће идеологије,
не проблематизују горућа политичка питања и институције
које је спроводе. Данас је готово немогуће замислити да не
ки редитељ у Холивуду сними тако снажан филм који оштро
критикује капиталистичке односе и медијско израбљивање
људи као што је то урадио Сидни Полак (Sydney Pollack) у
филму Коње убијају, зар не?/They Shoot Horses, Don’t They?
(1969, Sydney Pollack). Опадање политичке културе у Холи
вуду очитује се на два начина. Са једне стране, редитељи
који се определе да сниме филм са политичким садржаји
ма раде то на такав начин да нам на аисторијски и често
нетачан начин представљају прошлост, са великим дозама
ироније, тако да крупни политички проблеми прошлости и
10 Mason, F. (2002) American Gangster Cinema from Little Caesar to Palp
Fiction, New York: Palgrave Macmillan, p. 161
11 Boggs, C. and Pollard, T. (2003) A World in Chaos: Social Crisis and the
Rise of Postmodern Cinema, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers,
p. 242 -243
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садашњости делују банално и безазлено. Са друге стране,
све је већи број редитеља, као што су Тарантино, браћа Коен
и Роберт Родригез, који одустају од било каквог укључива
ња политичких или идеолошких тема у филм. Они су окупи
рани медијем филма, његовом историјом и не показују инте
ресовање да се интелектуално позабаве критиком система у
којем живе и стварају. Могло би се рећи да ова деполитиза
ција кинематографије настаје у духу постмодерног времена
у коме влада дисконтинуитет са прошлошћу која се скоро
одиграла. За време модернистичког сензибилитета у новом
Холивуду редитељи су снимали филмове са целовитим на
ративом, бавили су се кључним политичким питањима по
лазећи oд јасних идеолошких позиција. Дисконтинуитет са
оваквим приступом снимању условљава да настају филмо
ви који се интелектуално не упуштају у значајне политичке
проблеме, већ својом структуром и сликом само рефлектују
садашње време убрзаних друштвених промена, фрагмен
тације идентитета појединаца, деполитизације цивилног
друштва, исцрпљеност идеологија, иронију и цинизам. Као
што су Џејмсон и Бодријар тврдили, савремени Холивудски
филм, као и други медији, омогућава заборављање и постаје
средство за остварење политичке, идеолошке и историјске
амнезије.
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DECLINING OF POLITICAL CULTURE IN HOLLYWOOD
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
cultural life. The paper states that the vast majority of studio executives,
altogether with directors, want little to do with projects that might be
called political. Declining of political culture has become one of the
most important features of contemporary Hollywood cinema. Even
films that engage in politics usually do that in unhistorical and incorrect
manner, vastly using irony. The major problem is the fact that when
Hollywood deals with social problems such as class struggle, racism
and poverty, it perpetuates the myth that hurdles in life can be overcome
by means of either luck or hard work. Hollywood cinema fails to deal
responsibly with today’s important social and political questions. On
the other hand, we are facing the situation where most of the new films
neglect political issues. Postmodern cinema represented in the works
of Tarantino, Rodriguez, Coen Brothers, Stone, or many other film
makers, take as their essential point the references from other films,
using their images and recycling them. The images in those films
function as the interchangable signs, with meanings of their own, a
closed world of media-based references. The Baudrillard and Jameson
theory of simulation is used to explain the process where signs lose any
relationship with reality in contemporay media. Politics, if it exists in
the cinema at all, becames more than ever a part of the entertainment
culture, a sign with no meaning. The postmodern turn in culture enables
us to encounter the spirit of antipolitics in the most developed form
so far. While New Hollywood directors largely celebrated the liberal
democratic legacy during the 1960s and the 1970s, postmodern pictures
show tendency toward declining of political culture.
Key words: depoliticization, ahistorical, postmodernity, modernity,
Hollywood
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ДВЕ-ТРИ СТВАРИ О ГОДАРУ
Сажетак: У раду се разматра веза између друштвене теорије од
носно критичке социологије и филозофије и ангажованих филмова
француског редитеља и истакнутог представника новог таласа
(La Nouvelle Vague) Жан-Лик Годара. Уз кратки осврт на њего
ве филмове „Две три ствари које знам о њој”, „Викенд” и „Ки
нескиња” – сва три филма снимљена су исте 1967. године - скре
нута је пажња на могућности „заједничког наступа” социологије
и социјалне филозофије и филмске уметности.
Кључне речи: индустријско друштво, Нови талас, критичка
социологија, социологија филма.

У једном од кадрова Годаровог филма Две или три ства
ри које знам о њој1 појављује се и књига Рејмона Арона
(Raymon Aron) 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
да гледалац може да препозна наслов књиге и име аутора.
Налик приљежном студенту социологије или филозофије
који, с омиљеном књигом под руком, излази у друштво да
свима покаже шта тренутно чита, Жан-Лик Годар (Jean-Luc
Godard) гледаоцу дословно излаже корице књиге свог оми
љеног аутора.
Тиме је улога француског социолога и филозофа у Годаро
вом филму удвостручена. Арон учествује у Две три ствари
које знам о њој гласом критике индустријског капитализма
који Годар преузима и даје му сопствену ауторску визуелну
1 2 оr 3 Things I Know About Her (2 ou 3 choses que je sais d’elle) (1967),
režija Žan Lik Godar (Jean-Luc Godard), Criterion Collection (remasterizo
vano DVD izdanje).
2 Aron, R. (1986) Dix huit leçons sur la société industrielle, Paris: Flamma
rion.
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али и сугестивну аудитивну валоризацију. Јер, мимо свог
обичаја, Годар се у овом филму појављује још и као нара
тор. Али Годар има потребу да покаже ког аутора и које дело
цитира3. Тако се социолошка студија познатог француског
писца појављује као један од актера у филму познатог фран
цуског редитеља. Тако социологија, макар једним својим
делом, доспева на филм, у филм.
Две или три ствари које знам о њој је филм који је Годар
снимао и завршио исте 1967. године истовремено са још
два филма: Weekand и Кинескиња. Сва три филма деле исту
заокупљеност проблемима странпутица либералног капи
тализма и свакодневице припадника средње класе. Главна
јунакиња филма Две или три ствари које знам о њој, Жили
јет Жансон коју игра Марина Влади (Marina Vlady) je уда
та жена и мајка чија је релативно испразна и рутинизирана
свакодневица, испуњена досадом и одласцима у куповину,
допуњена проституисањем за новац. На елементима ове ре
лативно баналне приче, Годар развија својеврсну критику
буржоаског стила живота, те консеквентно томе, буржоа
ске културе и читавог система односа грађанског поретка.
Помажући се Ароном и његовим налазима о развојним ка
рактеристикама индустријских друштава, Годар застаје над
друштвеном диверзификацијом и потребом за константним
увећањем финансијског капитала и економске моћи. После
дице друштвеног напретка, демократизације и еманципаци
је су и повећање друштвених неједнакости, и немилосрдно
подређивање диктатима профита. Развојне одлике инду
стријског капитализма воде, у Годаровој реинтерпретацији
Арона, до општег проституисања друштвеног поретка, док
је судбина главне јунакиње Жилијет пројекција система
односа који су наметнути самом перверзном логиком дру
штвеног система.
Увлачење друштвене теорије односно критички оријентиса
не социологије и социјалне филозофије у филм код Годара
превазилази оквире филмског језика, и од филма чини де
лимичну илустрацију друштвене теорије. У случају Годара,
није у питању само коришћење филмског језика као оруђа
друштвене критике, нити употреба филма у сликању суд
бине „малих људи” чиме се доспева до својеврсне поетике,
налик оној скитнице и губитника Чарлија Чаплина. То није
ни неореалистичка поетика сиромашних маргиналаца Ви
сконтија, Виторија де Сике или Фелинија, упркос општим
констатацијама о континуитету и примопредајама између
3 Loshitzky,  Y. (1995) The Radical Faces of Godard and Bertolucci, Detroit:
Wayne State University, p. 144.
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италијанског неореализма и француског новог таласа (La
Nouvelle Vague), којем, као један од родоначелника, припада
и Годар. У погледу осећајности за проблеме обичног света,
маргиналаца и уопште узев онога што данас спада у домен
социологије свакодневног живота – у Годаровој филмској
поетици може се пратити заједничка нит која почиње од До
последњег даха, и која се наставља све до његових радова
током осамдесетих. Али друштвени критицизам и радика
лизам филмског језика који се препознаје у Годаровим ра
довима с краја шездесетих представља упадљив искорак из
онога што прелаз из неореализма у нови талас нуди само тек
неколико година раније.
Од анти-јунака Мишела Поакара (Белмондо) из До послед
њег даха (1961), до Викенда (1967), Годар је еволуирао у
исказивању својих политичких и идеолошких ставова. Ма
ње је ту реч о филмском језику у техничком смислу, као о
техникама употребе камере, снимања и монтирања4, а много
више о тематизацији и филмској реконструкцији друштве
ног простора као симболичког простора у којем се одвија
ју односи представљени филмском причом. Језик којим се
Годар приликом ове реконструкције служи је утолико и со
циолошки. Мишел Поакар, мада безобзирни ситни бандит
и убица, својом фуриозношћу и младошћу још увек може
да код гледаоца изазове извесно сажаљење. Но брачни пар
са скривеним међусобним убилачким намерама (Корин и
Ролан) – чију судбину прати филм Weekand, и који током
заједничког викенда преживе саобраћајну незгоду, посете и
убију Коринину мајку, те се придруже канибалном чину од
метнуте хипи заједнице на коју случајно наиђу, не изазива
никакве симпатије, већ својом бизарношћу намеће питање у
каквом друштву је тако нешто уопште могуће.
Тако се симболички простор друштва представљеног фил
мом испуњава референцама које у приличној мери имају
бурдијеовски карактер. Симболичка моћ којом располажу
јунаци Годарових филмова нису само у функцији нарације
односно уживљавања у филмску причу, већ у функцији со
циолошког скицирања њиховог друштвеног положаја, одно
сно класне припадности и стила живота, реконструисаних
помоћу филма. Проституција, како би се стекла и очувала
финансијска независност (Две три ствари које знам о њој),
бизарна самодовољност више средње класе, која, исцрпена
у конзумеризму, налази чулне и интелектуалне надражаје у
социјалном растројству, убиству и канибализму (Weekand),
4 Видети: Bek, A. de (2010) Novi talas. Portret jedne mladosti, Beograd:
Službeni glasnik, str. 77-84.
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те најзад, насиље, тероризам и политички екстремизам као
покушај разрешења грађанске испразности (Кинескиња),
код Годара представљају истовремено средства критике
друштвеног система у виду извесне ауторске горке (само)
ироније, али и аналитички инструмент за његову социоло
шко-филозофску анализу.
Тако Годаров ангажман подразумева визуелну и интелекту
алну проблематизацију у виду разраде основних поставки
критички оријентисане друштвене теорије свог времена, па
се понегде за његове интелектуалне узоре још прозивају и
Анри Лефевр и Едгар Морен, све до тврдње да је Годар у
филму исто што су Лефевр и Морен у друштвеној теорији
и критици.
Стога наведени филмови (Две или три ствари које знам о
њој, Викенд и Кинескиња) заузимају посебно место у Го
даровој филмографији, као настојање да се на директан и
експлицитан начин проговори о друштвеним проблемима,
односно као његово настојање да преузме на себе улогу
друштвеног критичара. Ваљало би подсетити на околности
француског друштва у периоду шездесетих година: критич
ки оријентисана социјална филозофија и социологија ника
да нису биле присутније у јавном животу него у том пери
оду. Годаров успон и фантастична популарност и утицај у
Француској, али и у Америци, дешавао се шездесетих годи
на двадесетог века, а то су године алжирског рата и рата у
Вијетнаму, студентских протеста, као и године Сартра, Фу
коа, Леви-Строса, Рејмона Арона. За социологију и филозо
фију филма Годаров критички прилог анализи француског,
односно грађанског друштва шездесетих година, има посе
бан значај, независно чак од поетских и филмскоизражајних
постигнућа која се и данас препознају као његово обележје
односно допринос филмској уметности.
Пре неголи да средствима суптилне и студиозне психолошке
анализе својих ликова пружи заокружену студију грађанске
класе, или да, путем медитативне рефлексије, постави оп
шта питања о смислу љуске егзистенције, о Богу и људској
судбини (Бергман), Годар приступа донекле фрагментар
ном, донекле самореферентном, свакако самоироничном5
али и експлицитном скицирању филозофских и друштвених
дилема свога времена. Утолико заиста у његовом исказу има
доста од ситуационистичког, пост-надреалистичког, ирониј
ског осврта на друштвену стварност, упркос чињеници да
5 Видети: Thiher, A. (1976) Postmodern Dilemmas: Godard’s Alphaville and
Two or Three Things That I Know about Her, Boundary 2, Vol. 4, No. 3
(Spring, 1976), p. 962.
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су француски ситуационисти, на челу са Ги Дебором (Guy
Debord), критиковали Годаров критицизам такође као један
вид позерства6. Но биће да је у тој критици на рачун Годара
доминантна тензија поводом права првенства на друштвену
критику, па су се на удару ситуациониста нашли поред Года
ра и Луј Арагон, као и Жан-Пол Сартр.
Филм је, несумњиво, од самих својих почетака својом ви
зуелношћу и наративношћу значајан преносилац филозоф
ских ставова и погледа на свет. Својеврсна филозофија са
држана је у филму самом визуелношћу, односно визуелном
рефлексивношћу живота која је у филму садржана. Већ ти
ме је филм свакако својеврсна филозофија. Но разбијање
конвенционалног филмског језика, карактеристично за Го
дарову поетику, приводи филм филозофији, или боље, анга
жовану социјалну филозофију филму на начин који захтева
додатни и посебан ангажман гледаоца. Он је обавезан и да
препозна (прочита) поруке које му филм шаље, не само на
нивоу његове визуелности, већ и његове „интелектуалне ре
ферентности” у погледу литературе на коју се позива, одно
сно ауторске (режисерске) самореферентности која рачуна и
са гледаочевом припремљеношћу за такву референтност, у
виду његове способности да препозна врсту дискурса, одно
сно литературу на коју се аутор позива. Ово пак подразумева
сложенији ниво комуникације између аутора филма, самог
филма и гледаоца.
Тиме се најзад отвара питање о правој мери ангажованости
филма, као и о мери директног позивања на одговарајућу
критичку литературу као на „теоријски либрето” којим се
олакшава праћење наратива коју нам филм приказује, уто
лико што је сама радња подређена не-наративним теорети
зираним обрасцима комуникације. Годаров пример стога
може бити подстицајан за евентуалан и могућ „заједнички
наступ” критички оријентисане друштвене теорије односно
социологије и социјалне филозофије и филмске уметности.
Чини се да и са дистанце од четрдесетак година у односу на
Годарове политички ангажоване филмове с краја шездесе
тих, овај подстицај не губи на снази.

6 McDonough, T. (ed.) (2002) Guy Debord and the Situationist International
(Text and Documents), The Mit Press/An October Book, p. 185.
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Abstract: The author explores freedom and love in Baz Luhrmann’s
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2001 was a very productive year for the film industry. Among
many movies released in that year, I want to focus on one
that I consider an extraordinary achievement. It is a Baz
Luhrmann’s film Moulin Rouge, a film that manifests itself as a
very rich source for  reflection on some of the very basic ontoanthropological issues.
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
claimed that freedom and love are central concepts in Christian
theology in general, and in the Orthodox Christian theology in
particular. It will analyze how freedom and love are depicted in
this movie, and how we can reflect upon them from a theological
perspective.
That said, the intention is not to argue that Moulin Rouge is
about Christian anthropological concepts or that it is a movie
made with intent to address particular theological issues. All I
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am saying is that the topics this movie explores, and the way
these topics are approached, make it possible to relate them to an
Orthodox Christian understanding of freedom and love as basic
human capacities.

*  *  *
Moulin Rouge begins as a story about a young poet, Christian
(Ewan McGregor), who comes to Paris. He clearly explains his
intentions at the very beginning:
“I had come to live a penniless existence. I had come to write
about the truth, beauty, freedom and that which I believed in
above all things: love.”
He lives in Montmartre where he meets a group of artists lead
by Toulouse-Lautrec. They want christian to help them finish
preparations for a show “Spectacular Spectacular” that they
intend to present to Mr. Zidler, the owner of the Moulin Rouge.
They hope to convince Zidler to stage the performance at 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
and miseries. The Moulin Rouge had obtained a cult status in
the history of Paris and in the history of avant-garde art. It was
already a place of creative and erotic exaltations, as well as a
place of suffering.
Toulouse has a plan to dress Christian in a suit and introduce
him as a famous English writer to the Moulin Rouge’s star, the
courtesan Satine. Once Satine hears his poetry, she will convince
Zidler to let Christian write the play. From the moment that
Christian meets Satine, he falls in love with her. Satine mistakes
Christian for a Duke she was supposed to meet, and realizes
the mistake just before the Duke himself arrives at her chamber.
Right there, in Satine’s room, Toulouse-Lautrec and the rest of
the group, together with Zidler, stage a small performance for
the Duke, trying to convince him to sponsor the production of
the show. The story, as they present it to the Duke, “is about
love.” In that story, an evil maharajah invades a kingdom. To
save the kingdom, a courtesan - the most beautiful courtesan in
the whole world -  has to seduce the maharajah. However, on the
night of seduction she mistakes a penniless sitar player, who is
dressed as a maharajah, for maharajah himself, and falls in love
with him.
The motifs of seduction, mistaken identities and falling in love
become crucial here. Christian quickly transforms the “real”
course of events into a story, which should, in return, impact the
reality; in reality, the story (between him and Satine) has just
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started, and the story for the play has to be told in such a manner,
which would convince the Duke to invest.
Already here the main structure of the play is unveiled: stories
are being told within the stories themselves. 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. In other words, only by playing the false role can the
human being come to a situation in which his/her real identity is
revealed. That is the moment of falling in love, in which the true
identity of the lover is revealed. From the point of view of  the
Orthodox theology, this is a precise description of how human
real, personal identities emerge. The transformation from a
being who wears a mask – a specific role played in biological
or social life – one needs to “love, and be loved in return” (the
words from the very beginning of the movie). A relation of love
is what constitutes the human being, and what makes it possible
to really “know” someone.
The Duke likes the idea but, at the end of the improvised
performance, he asks prophetically:
“And in the end, should someone die?”
He decides to support the production of the show and, moreover,
he offers Zidler money to invest in the Moulin Rouge in order
to transform it into a “real theater”. In return he asks for Satine
to be his exclusive concubine. However, the course of events
begins to resemble the course of the story; the image of “real
life” starts imitating the story (art) and not vice versa.
Satine falls in love with Christian and during rehearsals for their
show they keep seeing each other secretly, hiding from Zidler
and the Duke. Spending the night with the Duke is constantly
postponed. The Duke finally warns Zidler that he might stop
financing the show if Satine does not visit him. Horrified with
the idea that the Duke might stop financing the project, Zidler
insists that Satine must meet the Duke, and arranges a meeting.
However, that very evening, Satine faints. The doctor discovers
that she is suffering from tuberculosis and will not live much
longer. This moment signifies the turning point, when, following
the classical tragic narrative, the pleasures and enjoyment, based
on the sin that has been committed, must turn into their opposite,
into a suffering as a compensation for the sin. The sin in this
case is Satine’s and Christian’s secret love, which goes against
the “rules” and expectations of the micro-cosmos in which their
life-  and art-story takes place. Instead of making the rational
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choice – to choose the Duke, 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, and therefore it must be punished for that.
The Duke eventually discovers Satine’s affair with Christian, and
thus also realizes the parallel between the play he is financing
and the “real” narrative going on between Satine and Christian,
and the image of himself as the “evil maharajah.” Being unable
to make Satine love him, the Duke demands that Zidler and
the group rewrite the script. The Duke wants the story end “his
way,” with the evil maharajah and concubine ending up together.
In other words, being unable to change the situation in “reality,”
the Duke decides to change the play.
To preserve the original ending and save the play from the last
minute changes, Satine offers the Duke to dine with him and
spend the night together. However, on her way to the Duke’s
chamber, Satine realizes she cannot sleep with the Duke or
maintain the pretense anymore. When the Duke tries to rape her,
she is rescued by one of the cabaret dancers. She reunites with
Christian, with whom she makes plans to run away from the
Moulin Rouge, the Duke, and her past life.
This can be interpreted as her second sin which seals her
destiny. She rebels against the Duke, who in Zidler’s words is
“a powerful man,” a man who can decide, in a divine manner,
about life and death.
While Satine is preparing to leave, Zidler comes to her room
trying to stop her he tells her that the Duke plans to kill Christian.
The only solution is to accept the merciless destiny; she must
stay and spend the night with the Duke. Satine makes a final
attempt to escape the inevitable course of events. She makes an
attempt to break free:
“I don’t need you anymore! All my life you made me
believe I was only worth what someone would pay for me!
But Christian loves me. He loves me Harold. He loves me.
And that is worth everything. We are going away from you,
away from the Duke, away from the Moulin Rouge!”
This is the culmination of Satine’s rebellion against the (micro)
cosmos and the culmination of her attempt to be free, to live an
authentic existence. The foundation of this new existence is love.
It is important to note that she repeats three times that Christian
loves her. In the middle of this tragic narrative, Satine is using
another ancient literary form, typical, but not exclusive, of the
Bible and the Judeo-Christian tradition. It is the repetition of a
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word or a phrase three times, which is a symbol of endlessness
and eternity. It is also a way to express the absoluteness, a way
to confirm and seal something forever. In this case it is both their
love and their personal identities that have been (newly) born.
At that moment, Zidler pronounces the verdict. He tells Satine
the truth about her health:
“You are dying, Satine.”
He convinces her that she must see the Duke in order to save
the show, but also to save her lover, Christian. She must make
Christian believe that she doesn’t love him, which is the only
way to prevent him from fighting for her and from trying to
rescue her. It is also the only way to save Christian from the
Duke who wants to kill him. Zidler’s advice is:
“Send Christian away. Only you can save him. (…) Make
him believe you don’t love him. Hurt him. Hurt him to save
him.”
At this point, when the verdict has been announced, Zidler
reveals the inescapable faith, the merciless, impersonal laws of
destiny that seem to govern both human lives and human artistic
production:
“The show must go on, Satine. We’re creatures of the
underworld. We can’t afford to love.”
Zidler then leaves her room. As he passes three seamstresses
sitting on the staircase, he sings:
“Another hero, another mindless crime, behind the curtain,
in the pantomime. On and on. Does anybody know what
we are living for?”
The motif of three seamstresses reminds us of the Moirai, or
Parcae, the goddesses of faith. In ancient Greek mythology,
Clotho spins the thread of life from her distaff onto her spindle
(birth), Lachesis measures the thread of life, while Atropos cuts
the thread of life (death). This signifies the moment when Satine
accepts the inevitability of her destiny, both as a person, and as a
character in the play. She becomes an actress again, to perform a
new role in the real life, to make Christian believe she does not
love him anymore. Satine goes to Christian and tells him that
they can no longer see each other, as she will be staying with
the Duke.
On the first night of the show, Christian sneaks into the Moulin
Rouge, to pay Satine as a whore, just as the Duke was ready
to pay for her love. While demanding to hear from Satine that
she does not love him, they find themselves in the middle of
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the play, right on the stage. After the initial confusion, Zidler,
who plays the role of the evil maharajah, continues with his role
and convinces the audience that Christian is the disguised sitar
player. When Christian accepts what seems to be  the inevitable,
that the show will end the Duke’s way, he steps down from the
stage and walks toward the exit. Toulouse realizes what is going
on, and shouts one of Christian’s line:
“The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be
loved in return.”
Satine starts singing the song Christian wrote to express their
love, which makes Christian realize that she is still in love
with him. He returns and they reunite again, in the middle of
the stage, singing their song. After the curtain closes, Satine
and Christian affirm their love to each other, just before she
dies. As the audience frenetically applaude, expressing a huge
satisfaction with such a spectacular performance, Satine lies
dead in the middle of her (micro)cosmos she tried to escape, in
order to find a “real” life and become a “real” actress.
The whole movie, with its scenography, music, dance,
photography, is itself “a spectacular spectacle.” The combination
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
reminiscent to different historical periods and motifs.
This structure allows art and life to intertwine in such a way
that a story from the artistic context (theater) affects things in
the “real” life, and vice versa. The idea that art can become
the means of contextualizing life, a place where life is better
understood, or a place where life actually takes place has a long
history. It can be found in ancient narratives, in Scheherazade
and One Thousand and One Nights, or in modern stories such
as Ivo Andrić’s novel Aska and the Wolf. The artistic context or
artistic performance stands in all of these examples for a space
in which the main character is on a quest for freedom.
The topic of freedom, and the human attempt to overcome the
boundaries of destiny and various sorts of necessities in the
context of theater, is what connects the Moulin Rouge with the
ancient tragic narratives in the most direct way, but also with the
Christian understanding of freedom as the foundation of human
(true) existence. In fact, Moulin Rouge can be understood
as a typical postmodern story that repeats the structure of an
ancient tragedy. The main character is, from the very beginning,
sentenced to die. However, what constitutes the ancient tragedy
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is not only the inevitability of death, but also the inevitability
of destiny which the main character faces in his or her attempt
to become free. This motif is precisely what makes the ancient
tragic narratives proto-Christian. As John Zizioulas pointed out
in his book Being as Communion,1 it is through the context of
ancient tragedies that we find 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
attempt to overcome the necessity of faith, to rebel against the
everlasting laws and to exist in a free way. The tragic figures
face the necessary punishment for the fact that they dared to
confront the everlasting laws of cosmos (order), and to attempt
to break them. However, even as they face death or endless
suffering, it is precisely in this manifestation of their freedom
against destiny that they appear as persons. However, what
gives Moulin Rouge a distinct quality (from the point of view
of Christian anthropology) is love which transcends all the
boundaries of the world in which the characters are situated. For
Christians, love, together with freedom, is the only way in which
the uniqueness of human being can be established and sustained.
In Moulin Rouge, love is a means to overcome the state of
necessity: the physical, social and existential traps in which
human beings find themselves. Christian’s love for Satine, and
her love for him, becomes something, in Satine’s words, “that is
worth everything.” In spite of her inability to escape the tragedy
that somehow comes from within herself (tuberculosis), Satine
is transformed into a unique person, someone who is not just a
courtesan anymore, someone who has discovered the meaning
of life. And that love, which gives the life a meaning, will last
forever.
In considering Christian’s original intention when he arrived in
Paris, to “write about the truth, beauty, freedom and that which I
believed in above all things: love,” we find another motif which
is significant from the point of view of Christian ontology.
Truth, freedom and love (together with beauty) are parts of
the same equation. For Christian theology, these categories are
inseparable, since the “Truth” can only manifest itself, and can
only become intelligible, through love. To love means to take part
in making the truth present, and to participate in it. There cannot
be truth outside the love relationship, since the very relationship
of love constitutes the personal identity of those who love and
are being loved. Personal identity is the primary ontological
reality for Christians. Being a person is the revelation of truth,
the revelation of the only true mode of existence – existence
1 Zizioulas, J. (1985) Being as Communion, Crestwood, NY: St. Vladimir’s
Seminary Press.
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in a communion. Thus the first and the final messages of the
movie, its Alpha and Omega, are expressed in a sentence which
summarizes not only the story of the Moulin Rouge but of the
entire Christian teaching:
“The greatest thing you will ever learn is just to love, and
be loved in return.”   
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ХОЛИВУДСКИ БЛОКБАСТЕРИ НА ПРЕКРЕТНИЦИ
Сажетак
У овом раду аутор се бави филмом База Лурмана Мулeн Руж
(2001) и начином на који је проблем слободе и љубави постављен
у овом филму. Аутор успоставља паралеле између начина на који
су слобода и љубав интерпретирани у оквиру естетске структуре
филма, и улогом коју ови појмови играју у хришћанској, нарочито
православној антропологији и онтологији.
Кључне речи: слобода, љубав, Мулeн Руж, позориште, трагедија
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УТИЦАЈ ФИЛМА НА ПОЈАВУ
И РАЗВОЈ ТЕМПОРАЛНОСТИ
У ВИЗУЕЛНИМ
УМЕТНОСТИМА
Сажетак: Увођење темпоралности – ограниченог трајања, покре
та, промене – фундаментално мења начин функционисања умет
ничког дела: трајност, непроменљивост, „вечност”, више нису
његова подразумевајућа обележја; уметничко дело није нужно
предмет, већ и одређена активност, процес, искуство. Уметнич
ки рад преузима логику флуида: његова материјална компонента,
као што је облик, величина, формат, постаје променљива, a на
чин функционисања флуидан. Ова промена се не може посматра
ти независно од техничке репродукције, пре свега, филма који по
први пут уводи покрет у, до тада, статичну, непроменљиву слику.
Преко филма и покретне слике темпоралност се шири и на друге
области визуелних истраживања, а ефекат тога је појава низа
нових уметничких пракси: на почетку 20. века у оквиру авангарди,
преко неоавангардних појава до савремене уметности у којој ова
кав начин функционисања постаје доминантан.
Кључне речи: филм, савремена уметност, авангарда, темпорал
ност, слика-покрет, слика-време
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„Свет постаје филм, кинема.... Оно што се дешава на про
зору воза, на прозору аутомобила, на телевизијском екрану
јесте иста врста кинематизма.”1
Пребацивање тежишта са простора на временску димензију
на крају 20. века теза је која своје упориште има у радовима
бројних теоретичара.2 Вирилио ово измештање тежишта ви
ди у све већем убрзању времена и уводи низ нових појмова
који, за разлику од постојећих, наглашавају временску ди
мензију: хронополитика насупрот геополитике, дромокра
тија насупрот демократије, хронографија насупрот геогра
фије, дромоскопија насупрот стробоскопији и дромологија
као нови ниво феноменологије. Ова промена неодвојива је
од технолошког развоја. Вирилио чак истиче да Модерна за
почиње, не са индустријском револуцијом, већ са појавом
телескопа и промењеном перцепцијом. Појавом телескопа
је, по први пут, релативизована доминација простора јер је
омогућено тренутно виђење и, самим тим, савладавање, до
тада незамисливих раздаљина.
Следећу фазу, кључну за пребацивање тежишта на временску
димензију, обележава појава филмa.3 Покретањем слика –
убрзаним промицањем, ограниченим трајањем и ишчезава
њем – по први пут је било могуће видети време и ефекте
брзине на одређени предмет за шта Вирилио уводи термин
дромоскопија. Са појавом филма, оно што је било потпу
но незамисливо и на потпуно супротстављеним половима –
слика и покрет – постају једно, или, како би Делез рекао,
слика-покрет, нова реалност у којој је саставни део слике - 
временска димензија.
Преко филма темпоралност улази у слику, али ту се не за
уставља. Прелази и на друге форме визуелног па тако, оно
што је било поље ликовног пре појаве филма – пре свега,
слика и скулптура – на крају 20. века трансформисано је у
1 Вирилио, П. и Лотрингер, С. (2011) Чисти рат: двадесет пет година
касније, Београд: Факултет за медије и комуникације, Центар за медије
и комуникације, 78.
2 На пример: Вирилио, П. и Бауман, З.
3 „Појављивање или нестајање, све је то трик. То је оно што се деша
ва у филмовима. Естетика сликарства (с обзиром на естетику филма)
почива на појављивању. Сликар слика и обриси се појављују, све док
слика не буде потпуно завршена, фиксирана и лакирана. Насупрот томе,
филмске слике су присутне тако што се њих двадесетчетири појављује
у једној секунди. Оне су присутне зато што брзо ишчезавају. Оне дају
утисак покрета, односно кретања, зато што нестају чим буду опажене.
Оне постоје зато што су нестабилне, зато што измичу. Ту имамо једну
инверзију пикторалне естетике појављивања у естетику нестајања, фо
то-кинемато-видео-холографску естетику.” Вирилио, П. и Лотрингер, С.
(2011) Чисти рат: двадесет пет година касније, нав. дело, стр. 78.
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поље визуелних истраживања које, поред класичних медија
укључује и низ других, већ током друге половине 20. века
афирмисаних, уметничких пракси. Заједнички именитељ
ових уметничких пракси је временска димензија: ограниче
но трајање, урачунавање процеса, промена и покрета који су
управо преко филма постали саставни део визуелних истра
живања. Ефекат темпоралности преузет из филма је следе
ћи: уметничко дело, традиционално непроменљиво, трајно,
направљено тако да, у идеалном случају, вечно траје добија
нову димензију, флуидност; уметничко дело није више ну
жно предмет, већ и одређена радња, процес, искуство, спек
такл или догађај.
На крају 20. века, са појавом дигиталних технологија и из
једначавањем брзине преношења информација са брзином
светлости, време је (и даље...), не само одређујућа компо
нента нашег свакодневног деловања, већ и новац, а брзина
је постала оружје.4 Вирилио говори о нестајању историје
(као проширења времена, времена које траје, екстензивног
времена, историјског времена) у корист тренутка (тренутно
сти, посвудашње присутности, интензивног времена) и ти
раније реалног времена. Како је дошло до увођења времен
ске димензије у регистар визуелног истраживања? Које су
последице ове промене? Зашто је филм имао кључну улогу
у увођењу темпоралности у уметнички рад? Како уметнич
ко дело функционише пре и након увођења темпоралности?
Који су ефекти флуидности? Шта је флуидност уметничког
рада променила у начину његовог функционисања? - нека су
од питања о којима ће бити речи у овом раду.

Одсуство временске димензије
Временска димензија је, све до појаве техничке репродук
ције, готово у потпуности ван фокуса интересовања ли
ковних уметника. Модернистичка слика одриче временску
димензију или је третира посредно као одређени формал
но-језички комплекс. У свом „Унистичком манифесту” пи
саном 1928. године, Шчемински каже да само просторни
елементи припадају пластичким уметностима и залаже се
за укидање временске димензије на сликарској површини.5
Он закључује да је временска димензија присутна у тради
ционалној слици и то се најбоље може видети на примеру
барокне слике. Једно од главних обележја барокне слике је
динамизам линија и боја који имплицитно указује на покрет.
4 На пример, брзина преношења информација којима смо бомбардовани,
информатичка бомба... То су све, сада већ устаљени термини из војног
речника који су постали саставни део информатичког дискурса.
5 Strzeminski, W. (1994) Unism in painting, Lodz. (репринт: Warszawa 1928)
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Сукобљавање линија и тензија у слици је динамички фено
мен јер се одвија у времену. Из тога долази до закључка да
динамизам у слици наглашава временску димензију. Тако
ђе, посматрање слике, постепено откривање њеног садржаја
одвија се у времену. Шчемински сматра да би слика требало
да буде чист визуелни феномен – а не илузија неког феноме
на ван слике – и залаже се за укидање нарације, садржаја и
репрезентације, а самим тим и временске димензије у сли
ци. Тиме слику издваја у регистар недодирљивог, затворену
и испражњену од несликарског садржаја.
„Наш циљ је изванвременска слика, која ради једино са
димензијом простора.”6
Ако се модернистичка слика упореди са традиционалном по
питању временске димензије, долази се до следећег закључ
ка: временска димензија у ренесансној слици као доминант
ном ликовном моделу у западно-европској уметности није
директно присутна, али није ни експлицитно искључена као
у модернистичкој слици. Пошто је основна функција рене
сансне слике репрезентација, она укључује одређену нара
цију (скуп мотива у међусобној релацији), илузионистичке
елементе као што су светлост, сенка, простор; догађај који
се представља најчешће припада прошлости – историјској,
митолошкој или непосредној прошлости. Оно што је глав
но обележје ренесансне слике је перспектива - организација
простора унутар слике. Простор као „осећај света”7, “визија
света”8, „представа о свету”9, начин визуелног изражавања
става о свету - свеобухватан, целовит доживљај света – од
сликава се управо у начину на који је представљен простор
у слици што је Панофски узео као полазиште за своју тезу о
перспективи као „симболичкој форми”10.
У слици се то реализује стварањем идеализованог просто
ра који само привидно одговара субјективном визуелном
утиску зато што се представља увек у односу на субјекат,
посматрача. Реч је о „апстракцији стварности”, о матема
тички изведеном простору који не одговара непосредном
опажању. Квалитети тога простора као што су хомогеност,
6 Исто.
7 Панофски, Е. Перспектива као ‘симболичка форма, у: Расправе о основ
ним питањима науке о уметности, приредио Гаврић, 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.
10 Панофски, E. нав. дело.
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континуираност, бесконачност, рационалност упућују на
структурирање одређене слике, екрана који нуди – или на
меће – представу о савршено уређеном, разумљивом, појм
љивом, искуственом, смисленом свету у којем је човек глав
ни протагониста. Икона, с друге стране, представља сасвим
другачије схватање слике, простора и времена у слици. Оно
што је у ренесансној слици „објективни”, математички или
„природни” наставак реалног простора, који се тумачи као
„прозор у свет”, у икони је унутрашњи, ментални или про
стор духовног. Икона је „прозор у вечност”11, вечну сада
шњост и самим тим ослобођена је представљања димензија
времена и простора.

Техничка репродукција
Техничка репродукција изменила је, не само схватање тра
диционалне уметности, већ и уметности генерално.12 Поста
вља се питање: шта се са појавом техничке репродукције
десило по питању времена и простора? Перспективно пред
стављање простора постало је једно од главних обележја и
фотографије и филма и тиме је успостављен континуитет
са традиционалном уметношћу. Истовремено, „објектив
ност” ренесансног простора пренела се на схватање медија
уопште.13 Разлику између фотографске и филмске слике Де
лез објашњава као разлику између отиска калупа и отиска
трајања. У фотографији кадар се „дефинише јединственом
и фронталном тачком гледишта коју поседује посматрач не
ког непроменљивог скупа. Ту, дакле, нема комуникације из
међу променљивих скупова који упућују једни на другe”14.
Покретна слика се, с друге стране, конституиш
 е „уз помоћ
мобилности камере” и „уз помоћ монтаже”: „На тај начин
се могло доћи до чисте покретљивости издвојене из покрета
личности, уз само мала кретања камере...”15
Филмска слика довела је у питање устаљено становиште
по којем је слика супротност кретању.16 Делез то доводи у
11 Флоренски, П. (1999) Иконостас, Београд: Јасен, стр. 49.
12 Бењамин, В. (2006) Уметничко дело у раздобљу његове техничке репро
дуктивности, у: О фотографији и уметности, Београд: Културни цен
тар Београда.
13 „Устаљено је да се објективним назива оно што ‘види’ камера, а су
бјективним оно што види лик”; Делез, Ж. (2010) Филм 2: Слика-време,
Београд: Филмски центар Србије, стр. 191.
14 Делез, Ж. (1998) Покретне слике, Сремски Карловци -  Нови Сад:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, стр. 33.
15 Исто, стр. 34.
16 Занимљиво је на који начин временска димензија, преко филма улази
у традиционални медиј као што је слика. Разломљена форма, увођење
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везу са кризом психологије која је неупитним сматрала ста
новиште да се слике налазе у свести, а кретање у просто
ру. Насупрот томе, филм указује на измењену ситуацију у
којој слика производи кретање и обратно и тиме долази до
превазилажења дуализма и појаве новог типа слике коју Де
лез назива „слика-покрет”. Он ову промену доводи у везу са
друштвеним и научним факторима који су „уносили све ви
ше покрета у свесни живот и слика у материјални свет”17, а
сама промена материјализована је појавом филма. Ову про
мену Делез доводи у везу са сукобљавањем материјализма
и идеализма и ауторима као што су Бергсон и Хусерл који
су, полазећи из различитих полазишта, настојали да је обја
сне. Поменути аутори се нису бавили филмом у својим раз
матрањима. Једини аутор који је покушао да доведе у везу
кинематографију и феноменологију био је Мерло-Понти.18
„Једина општост монтаже састоји се у томе што она ки
нематографску слику доводи у везу са целином, то јест са
временом схваћеним као отвореност; она на тај начин даје
једну посредну слику времена, истовремено у појединачној
покретној слици и у целини филма. То је, с једне стране,
променљива садашњост, а с друге, бесконачност будућно
сти и прошлости.”19
За слику-покрет карактеристичан је интервал, „размак из
међу акције и реакције” који омогућава покрет у слици, који
слике чини живим. Монтажа два кадра или чак две статичне
слике – као у Ајзенштајновом филму Оклопњача Потемкин
(1925) скулптура мирног и пропетог лава – производе по
крет независно од реалног простора, посматрача, чак и без
покретања камере. Захваљујући искључиво овом феномену
размака или интервала, слика постаје слика-покрет. Пошто
је интервал размак између било које акције и реакције овај
свет покретних слика, како Делез истиче, лишен је среди
шта, у њему је све у интеракцији, а слике су у „центру неод
ређености”20. По начину на који се конституише покрет ове
слике се деле на перцептивне, афективне и делатне. Перцеп
тивне слике центрирају перцепцију „око једног средишта” и
низа различитих тачака посматрања, свођење колорита, дестабилизова
ње контура - сви ови елементи су у функцији представљања покрета, че
тврте димензије простор-време, у оквиру које се покрет реализује, што
су главне карактеристике кубистичке слике. Кубистичка слика, могло би
се рећи, представља највиши ступањ увођења временске димензије у
традиционални медиј слике.
17 Делез, Ж. (1998) Покретне слике, нав. дело, стр. 71.
18 Исто, стр. 70.
19 Исто, стр. 69.
20 Исто, стр. 77.
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одговарају субјективној перцепцији и операцијама елими
нације, селекције и кадрирања; делатне слике представљају
други преображај покретне слике који укључује интервал
између перцепције и реакције, односно „закаснелу реакци
ју” и простор који се отвара за деловање слике на посматра
ча, „потенцијално дејство ствари на наше могуће деловање
на њих”. Афективне слике су комбинација перцептивних
и делатних покретних слика, „нешто између” -  субјекта и
објекта, перцепције и деловања – „у средишту неодређено
сти, тј. у субјекту, између једне на известан начин узнемиру
јуће перцепције и једног оклевајућег деловања”.21
Међутим, након Другог светског рата, долази до кризе де
латне слике, слике-покрета уопште. Симптом ове кризе је
појава менталне слике коју Делез доводи у везу са Хичко
ком. „То је слика чији су предмет односи, симболичне радње
и интелектуална осећања.” Оваква слика није нужно везана
за логику акција-реакција. У првом плану је мрежа односа
која се гради око неке акције. Акција може бити било шта:
убиство (Конопац, Позови М ради убиства, Психо), нестанак
или смрт жене (Ребека, Вертиго) или оно што сам Хичкок
назива мегафин, „празно место” 22 око којег се структурира
догађај, мрежа односа. Сама акција, перцепција и осећања
– све што је од кључног значаја за делатну, перцептивну и
афективну слику – у менталној слици су у другом плану.23
У Хичкоковим филмовима публика је та која уочава, чита,
тумачи односе јер она, за разлику од актера, једина има мо
гућност да сагледава односе.24 У том смислу Делез упућује
на Хичкока који је публику, у јаком смислу, увео у филм, у
до тада неприкосновени и затворени однос који су чинили
филм и редитељ. У појединим случајевима је чак главне ак
тере изједначавао са посматрачем као у филму Поглед у дво
риште. То, истовремено, не значи да је дошло до некаквих
радикалних преокрета у филму, да је један тип филмске сли
ке заменио други, већ да је постојећа слика-покрет добила
алтернативу, а то је слика-време.
21 Исто.
22 Чекић, Ј. Вртоглавица и празна места сећања, у: Вртоглавица-фото-се
квенце, изложба Шијан, С. (17 – 30. VI 2005) Културни центар Београда.
23 „Личности могу да делују, опажају, осећају, али не могу да сведоче о од
носима који их детерминишу. То су само покрети камере и њихова кре
тања према камери. Отуда потиче и Хичкоково супротстављање Акторс
Студију, као и његов захтев да глумац делује најједноставније, да остане
до крајности неутралан, тако што ће се камера постарати за остало. То
остало је суштина или ментални однос.” Делез, Ж. Покретне слике, нав.
дело, стр. 233-234.
24 Нпр. гледалац једини види убицу у тренутку док му се будућа жртва
приближава (прим. аут.).
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„Пре свега, слика више не упућује на свеобухватну или син
тетичку, већ на дисперзивну ситуацију. Личности су мно
гоструке, са слабим међусобним утицајима и постају било
главне, било секундарне... С друге стране, поломљена је
линија или нит универзума која је низала догађаје један за
другим или обезбеђивала повезивање просторних одељака.
... Елипса престаје да буде облик приповедања, начин којим
се прелази са једне акције на делимично разоткривену ситу
ацију: она припада самој ситуацији, а реалност је непотпуна
исто колико и дисперзивна. Везивања, спојеви или везе на
мерно су слаби. Случајност постаје једина нит водиља. ...
Догађај час касни и губи се у мртваји, час надолази сувише
брзо, али не припада ономе коме се дешава (чак и смрт...). ...
Рекло би се да је реч о празним догађајима који не успевају
да се вежу за оног који их изазива или подноси, чак и када
га погађају до сржи...”25
Оно што држи на окупу неповезане, испрекидане односе,
догађаје и актере су клишеи.26 Уместо стварности која се
представља, репродукује, са неореализмом стварност поста
је нешто чему се стреми, нешто што тек треба одгонетну
ти, ишчитати и чију вишесмисленост тек треба открити. У
слици-време акција, логички след акција-реакција, сензор
но-моторичке везе и производња покрета замењене су чисто
оптичким и звучним ситуацијама или знацима. Оптички и
звучни знаци упућују на различите слике које нису везане за
реално: то су субјективне слике, сећања, фантазије, снови,
уобразиља... Све оне граде једну нову другачију реалност
која није објективна, али ни сасвим субјективна. Као што
је слика-покрет довела у питање супротстављеност између
слике и покрета, слика-време дестабилизује границе између
субјективног и објективног, између споља и унутра, свести
и окружења, стварног и имагинарног: „...више не знамо шта
је измаштано, а шта стварно, шта је физичка, а шта мен
тална димензија неке ситуације”27. Слика више није нужно
везана за реално, није нужно праћена ни акцијом, а самим
тим ни покретом: „време је престало да зависи од кретања”.
25 Делез, Ж. Покретне слике, нав. дело, стр. 240.
26 „То су те неодређене слике, ти анонимни клишеи који су у оптицају у
спољнем свету, али који такође продиру у свачију свест и образују његов
унутрашњи свет, тако да свако у себи поседује само психичке клишее
помоћу којих мисли и осећа, мисли о себи и себе осећа, пошто је сам
један клише међу осталима у свету који га окружује. Физички, оптички
и звучни клишеи и психички клишеи се међусобно потхрањују. Да се
људи подносе и да подносе свет, неопходно је да беда продре у унутра
шњост свести и да се унутрашњост изједначи са спољашношћу.” Исто,  
стр. 241-242.
27 Делез, Ж. Филм 2: Слика-време, нав. дело, стр. 27.
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Присуство различитих слика само време ставља у први
план: прошло, субјективно, садашње, будуће, имагинарно
време... Иако је везана за актуализовање у садашњем, у тре
нутку док се филм гледа, слика-време заправо укључује све
временске периоде и није нужно посредована кретањем. Tо
је непосредна слика-време или слика-кристал јер се кроз њу
преламају различите временске одреднице.
Отвореност, неорганска повезаност и преламање различи
тих временских блокова у слику-кристал или слику-време
чине неодвојивом од контекста који је инкорпориран у сваки
од постојећих временских блокова. То је истовремено и раз
лог за Делезову констатацију да филм не нуди голе слике,
„уместо тога окружује их неким светом”28. Међутим, Делез
одлази корак даље констатацијом да није само филм матери
јализација промене превазилажења дуалности између слике
и покрета, већ да је и сам посматрач односно његова свест
заправо слика-покрет:
„Спољне слике делују на мене, преносе ми кретање и ја уз
враћам кретањем: како би то слике могле да буду у мојој
свести, ако сам ја сам једна слика, тј. кретање? Може ли се
уопште, на овом нивоу, говорити о сопству, о оку, мозгу или
телу? Реч је само о прикладном изражавању, јер још увек
ништа не допушта овакву идентификацију. Пре би се мо
гло говорити о гасовитом стању. Моје сопство, и моје тело
су, у ствари, бесконачно обнављан скуп молекула и атома.
Они се не разликују од светова, односно од међуатомских
утицаја. Реч је, наиме, о једном исувише врућем стању ма
терије да бисмо у њему могли да разликујемо чврста тела.
То је свет универзалне варијације, таласања, универзалног
запљускивања: без стожера и средишта, без десне и леве,
горње и доње стране... ... Покретна слика и течна материја
су апсолутно једна те иста ствар.”29
Оно што је посебно значајно је да Делез кризу делатне слике
повезује са неореализмом у филму и одређеним контекстом:
ситуацијом након Другог светског рата у којој социјалне,
економске и политичке прилике доводе до кризе „америчког
сна”, Холивуда и његових старих жанрова. Криза је изазва
на, између осталог, наглим развојем телевизије која је сво
јом експанзијом озбиљно угрозила филмску индустрију и
појавом нових кинематографија у Француској (Трифо, Го
дар), Италији (Фелини), Шведској (Бергман). Неке од особе
ности неореализма су: снимање на локацијама, а не у филм
ским студијима, одбацивање класичног холивудског стила
28 Исто, стр. 99.
29 Исто, стр. 73.
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глуме, укључивање непрофесионалних глумаца, коришћење
портабл опреме, мале филмске екипе, документаристич
ки приступ, укључивање актуелног друштвено-политичког
тренутка и инсистирање на аутентичности...

Отворено дело
Еков концепт „отвореног дела”30 као отворене структуре ко
ја укључује моменат промене такође указује на значај вре
менске димензије. Ову тенденцију Еко детектује у разли
читим уметничким регистрима: инструменталној музици,
поезији, прози, пластичким уметностима, телевизији… Реч
је о новом начину конципирања уметничке форме у којем
уметничко дело, иако функционише као смислена/значењ
ска целина, није конципирано као завршен/довршен, непро
менљив предмет, већ као отворени систем у којем је моме
нат промене конститутиван за његово функционисање. Еко
истиче да је отворено дело нешто специфично за одређени
начин изражавања, савремену уметност у њеним различи
тим видовима. Међутим, отвореност је својствена сваком
начину уметничког изражавања и односи се на могућност
најразличитијих интерпретација у зависности од укуса,
склоности, образовања, емотивног ангажмана, културног и
социјалног наслеђа. Отворено дело је, поред тога, конципи
рано као отворена, променљива структура. Оно урачунава
спољне околности које аутор не дефинише као нужност, већ
као случај.
Међутим, ауторова функција тиме није угрожена, већ про
мењена. У основи ове промене је то да позиција аутора ни
је више изједначена са позицијом посматрача, што је једно
од главних обележја традиционалне уметности: аутор кон
ципира своје уметничко дело полазећи од претпоставке да
ће његово место, као једино валидно, заузети посматрач.
Централна перспектива као доминантни вид формулисања
простора у слици до 20. века мишљена је управо тако: да
центрира посматрача у односу на репрезентацију на начин
који је дефинисао сам уметник. Исто важи и за интерпре
тације уметничког дела: уметничко дело може да има број
не интерпретација, али оне које уметник урачунава, које су
различите, али не и произвољне, случајне: „постоји само
једна лепеза строго одређених и условљених исхода ужива
ња, на начин да читаочева интерпретативна реакција никада
не избегне ауторовој контроли.”31 Насупрот томе, „отвара
њем” дела, уводи се низ могућности, варијабли не нужно
30 Еко, У. (1965) Отворено дело, Сарајево: Веселин Маслеша, стр. 6.
31 Исто, стр. 36.
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дефинисаних од стране аутора: уметнички рад је конци
пиран тако да урачунава те могућности. Замена затворене
структуре отвореном, нужности – случајем, контролисаног
спектра могућих интерпретација које одговарају једном
уређеном систему знања – отвореношћу за интерпретације
које ни сам аутор не може предвидети, премештање нагла
ска са унутрашњости, суштине или бића уметничког дела
на спољне елементе – нека су од кључних обележја Ековог
отвореног дела.
Као најранији пример отвореног дела Еко наводи Џемса
Џојса и његов роман Финеганово бдење. Овај роман Џојс
пише седамнаест година, а његове делове континуирано об
јављује под насловом Work in progress. Дугогодишњи рад на
овом роману и назив у први план стављају процес настајања
романа. Истовремено, процес нужно реферира на промену,
што не негира довршеност – роман је у одређеном тренут
ку завршен и у целости објављен. Ипак, нагласак је, не на
продукту, него на процесу, „делу у константном процесу
настајања”.
Шкловски у својим текстовима релативизира значај умет
ничког предмета и такође у први план ставља процес. Он
онтолошку концепцију значења мења у концепцију значења
као процеса.32 Читање (текста) је процес произвођења, а не
откривања значења јер откривање полази од претпоставке
да постоји оригинално, првобитно значење до којег чита
лац долази. Насупрот томе, он истиче доживљај одређеног
предмета или текста, процес произвођења смисла, искуство
креативног процеса. Он говори о техници онеобичавања као
поступку којим се познате ствари и појаве виде у другачијем
светлу, те се утолико пажња везује за њих и њихово виђење
постаје искуство – ново, другачије, свеже. У првом плану је,
дакле, процес произвођења значења и све што је променљи
во у уметничком делу, а не његов материјални еквивалент
који је као такав непроменљив.
Оно што средином 20. века Еко препознаје као једну нову
поетику, естетску особеност у савременој уметности је, за
право, идеја која постоји од самог почетка века. Са појавом
авангардних покрета традиционално схватање уметничког
дела као одређеног физичког предмета преиспитује се, чак
доводи у питање увођењем различитих елемената који де
стабилизују његов непроменљив карактер. То, пре свега, до
лази до изражаја у дадаистичким праксама које радикално
32 Latimer, B. Shklovsky the Postmodernist: Toward a Politicall Formalism,
New York: New York University, http://www.gradnet.de/papers/pomo99.pa
pers/Latimer99.htm.
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раскидају са традиционалним схватањем уметничког дела
изједначавањем уметничког дела са гестом. Како Биргер на
води, дадаистичке манифестације „се ни у ком смислу не
могу адекватно обухватити категоријом дела” или оне се
„негативно одређују према категорији дела”33. Међутим, да
даистичке праксе нису укинуле категорију уметничког де
ла, већ су је прошириле. Проширивањем категорије умет
ничког дела дадаистичке праксе преиспитују управо ефекте
техничке репродуктивности, и то не само употребом нових
медија (филма и фотографије), већ увођењем промењеног
схватања уметничког дела и доводе у питање традиционал
но схватање уметности.
„Њихове песме су ‘салате од речи’ која садржи опсцене обр
те и сваки замислив језички отпад. Нису другачије ни њихо
ве слике на које су монтирали дугмад или возне карте. Та
квим средствима су постизали безобзирно уништавање ауре
својих креација; средствима продуковања обележавали су
их као нешто репродуковано.”34
Процес проширивања категорије уметничког дела праћен
увођењем темпоралности – ограниченог трајања, проце
суалности, променљивости – нарочито добија на снази у
првим деценијама друге половине 20. века са појавом нео
авангардних покрета и „рестаурацијом категорије дела и ко
ришћењем у уметничке сврхе оних поступака које је аван
гарда измислила с антиуметничком намером”.35 Схватање
уметничког дела као затвореног система, јединственог, уни
катног, непоновљивог и непроменљивог предмета достигло
је своје унутрашње границе. Авангардно искуство имало је
улогу у пробијању тих граница, „отварању система”, а неоа
вангарда у институционализацији другачијег – темпоралног
начина функцион
 исања уметничког дела.
Овакав начин функционисања уметничког рада најекспли
цитније се проблематизује у процесуалној уметности као
постминималној пракси која укључује, пре свега, рад са ма
теријалима на којима се препознају трагови присуства умет
ника и самим тим реафирмише процес настанка рада који
постаје битан – и видљив – и у финалном раду. Тенденција
за реафирмисањем процеса настанка рада не значи одбаци
вање форме односно предметности уметничког рада, већ
укључивање тог процеса у излагање самог рада. Један од
33 Биргер, П. (1998) Теорија авангарде, Београд: Народна књига,
стр. 88-89.
34 Бењамин, В. (2006) Уметничко дело у раздобљу његове техничке репро
дуктивности, нав. дело, стр. 124.
35 Биргер, П., нав. дело, стр. 89.
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кључних текстова у којем се износе поставке процесуалне
уметности је текст „Anti-Form” Роберта Мориса објављен
1968. године у Артфоруму. Aко назив текста експлицитно
указује на одустајање од конкретне форме уметничког ра
да, Роберт Морис у самом тексту не искључује форму, већ
тежиште пребацује на процес настајања рада и удаљавање
од минимализма. Он каже да је процес реализације битан и
у традиционалној уметности: цртежи, скице указују управо
на ту фазу рада. Затим, наводи уметнике као што су Роден,
Росо у чијим се скулптурама виде трагови рада руку умет
ника. Од модерних уметника, по његовом мишљењу, једино
је Џексон Полок реафирмисао значај процеса настанка рада.
Морис се и пре писања овог текста бавио процесуалним
приступима: у раду Box with the Sound of Its Own Making
(1961) је у кутију, која својом геометријском формом директ
но реферира на минимал, поставио уређај који емитује зву
ке наснимљене у процесу реализације. Аудио-записом је, не
само документован процес реализације рада, већ је сам про
цес постао део финалне поставке рада. Специфична неви
зуелна компонента рада, звук, оцртава контекст реализације
рада. Звуци из радионице – ударци, тесање, закуцавање –
директно су убачени у нови контекстуални оквир, галерију
за коју је карактеристична, пре свега, тишина. Емитовање
аудио-записа демистификује традиционално, романтичар
ско стварање уметничког дела које се одвија у тишини, дале
ко од очију јавности у некаквој скоро мистичној ситуацији
у којој уметник у заносу ствара. Морис овим радом доводи
у везу три различита контекста и критички се позиционира
у односу на сваки: традиционални, још увек присутан и, ре
кло би се, најшире прихваћени контекстуални оквир у којем
уметност егзистира са великим У; затим, институционални - 
галерију као рецидив култног простора, очишћеног од свега
што је неуметничко, па и од звукова и актуелни контекст у
којем је минимална уметност позиционирана као радикал
на и истовремено институционално прихваћена пракса. У
раду Continuous Project Altered Daily (Галерија Лео Касте
ли, 1969) Морис иде корак даље изједначавајући процес ре
ализације са финалним радом тако што свакодневно, током
трајања изложбе, мења поставку, састављену од различитих
материјала.
Још радикалније проблематизовање процесуалности и вре
менске димензије уметничког дела везано је за рад Џона
Кејџа у експерименталној музици. За разлику од поменутих
радова Роберта Мориса у којима се контекст реализације
повезује са контекстом у којем се излаже рад, Кејџ процес
реализације изједначава са самим радом тако да је у првом
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плану – временска димензија. Звук има следеће карактери
стике: висину тона, боју звука, звучност и трајање. Међу
тим, тишина има само трајање. У композицији 4’33’’ Кејџ је
елиминисао све елементе звучности тако да је композиција
сведена на чисту временску димензију – трајање – и звуке
који допиру из амбијента. Тишина добија позитивно одређе
ње, урањање у временски континуум који има свој почетак
и крај, у уметности као и у животу. Изједначавањем умет
ничког дела са трајањем, свођењем на временску димензију,
уметничко дело губи своју материјалну, опипљиву, физич
ку компоненту и добија променљив карактер. У том изме
њеном стању његов облик није фиксни, већ променљив –
флуидан.

Флуидност уметничког рада
Делез је сматрао да је филмска слика постала упутство за
читање свих осталих слика. Проширивањем подручја ли
ковног (традиционалних медија слике и скулптуре) у тзв.
визуелне уметности које су, поред медија техничке репро
дукције, након Другог светског рата, укључиле и низ нових
уметничких пракси као што су амбијент, хепенинг, перфор
манс, сиромашна уметност, лeнд арт, инсталација... – вре
менска димензија улази у регистар визуелног. Заједнички
именитељ ових уметничких пракси, у мањој или већој ме
ри, постаје трајање, тачније ограничено трајање: оно што
је било карактеристично за филм - покрет, почетак и крај –
постаје обележје уметничких пракси тако да би се могло го
ворити, као што Делез тврди, о посредној екстензији филм
ског начина мишљења на различите уметничке праксе. Са
појавом филмске слике долази до превазилажења дуалите
та између слике и покрета, што Делез означава увођењем
појма слика-покрет. Слика-покрет је по начину свог функ
ционисања много ближа флуидном стању и не само то, већ
је и рецепција ових слика кретање јер је свест посматрача,
„бесконачно обнављан скуп молекула и атома”36. Делез је
преко филма дошао до флуидности као главног обележја не
само филмске слике, већ, ако је филмска слика упутство за
читање свих осталих слика, онда и уметности уопште. Уво
ђење временске димензије је довело до парадигматске про
мене у регистру уметности јер је уметнички рад учинило
флуидним.
Флуидност уметничког дела предмет је критике И. Мишоа
који каже да је савремени свет остао без уметничких де
ла „ако се под тим имају на уму они драгоцени и ријетки
36 Делез, Ж. Филм 2: Слика-време, нав. дело, стр. 73.
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предмети којима се донедавно придавала нека аура, ауреола,
чаробно својство да буду жаришта стварања јединствених,
узвишених и истанчаних естетских доживљаја”, али да је
свет истовремено преплављен лепотом која је постала импе
ратив.37 Нестајање дела као физичких предмета он доводи у
везу са, пре свега, тим што су дела заменила искуства. Пара
дигматичан пример те промене је видео инсталација. Про
цес одустајања од конкретног дела у корист искуства добио
је замах, по његовом мишљењу, са неоавангардним правци
ма и појавом пракси које укључују временску димензију и
ограничено трајање. Дишан је својим редимејдом „отворио
Пандорину кутију” и то је, на крају 20. века, довело до не
стајања дела као предмета и средишта естетичког искуства.
Уметност је изгубила своју суштину, јединственост и рас
плинула се попут етра.38
Оно што Мишоу измиче је следеће: управо је Дишан са ре
димејдом међу првима указао на ефекат техничке репродук
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, променљиви скуп елемената који нема нужно
свој материјални еквивалент, једно је од главних обележја
савремене уметности. Полазећи од традиционалног схва
тања уметности, долази се до одређења савремене уметно
сти као несупстанцијалне, расплинуте и без суштине што
је и Мишоов закључак. Међутим, уколико полазиште није
традиционално, оваква одређења савремене уметности не
мају нужно негативне конотације. Напротив, она указују на
другачији начин функционисања уметничког дела – флуи
дан – и то је једна од, свакако, незаобилазних особености

37 „Lijepi su pakirani proizvodi, skupocjena odjeća sa svojim stiliziranim logo
tipima, nabildana tijela što ih je preoblikovala ili pomladila plastična kirurgi
ja, našminkana lica, njegovana ili zategnuta, piercing i poosobnjena tetovaža,
zaštićen i očuvan okoliš, životno okruženje napučeno maštovitostima dizaj
na...” Michaud, I. (2004) Umjetnost u plinovitom stanju, Zagreb: Naklada
Ljevak, str. 7.
38 „Pronalazak ready-madea oduzeo je umjetnosti supstancijalnost i učinio je
proceduralnom. Poopćivanje te proceduralne prirode pretvara je u paru ili
plin koji se posvuda širi. Svijet je preplavljen estetskom atmosferom. Istovre
meno se iz ritualiziranog, sakraliziranog svijeta umjetnosti, koji se grčevito
drži svoje dragocjene teatralizirane rijetkosti, malo-pomalo gube ne samo
djela nego i sudionici. Jedino nekoliko upornih, zanesenih i konzervativnih,
ako ne i otvoreno rakcionarnih upućenika, uporno ustrajavaju u održavanju
obreda. Izvana, radosno i nesvjesno, svi su umjetnici i sve pliva u umjetnosti.
Uistinu je ludo kako je svijet sada postao u cjelini lijep. To je pobjedničko
slavlje estetike.”Isto, str. 45.
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садашњег тренутка, не само у уметности, већ и у многим
другим регистрима.39
Након појаве техничке репродукције и увођења временске
димензије у регистар визуелног уметнички рад преузима
логику флуида: његова материјална компонента, као што
је облик, величина, формат, постала је променљива, а ње
гов значењски оквир - контекстуалан. У једном интервјуу из
1990. године Кејџ говори о разлици између детерминистич
ке и недетерминистичке позиције. Прва одговара традици
оналном приступу музици и за претпоставку има прогрес,
непостојећи, имагинарни циљ. Друга, која у много већој ме
ри одговара начину на који живимо у 20. веку, тиче се тога
како ствари видимо у тренутку док их доживљавамо. Ако је
полазиште прва позиција, свако извођење је приближавање
идеалу. Ако је полазиште друга, свако извођење је нужно
оно што јесте и, како каже Кејџ: „You’d better listen while it’s
going on, otherwise you’ll miss it”.40
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FILM AND TEMPORALITY IN VISUAL ARTS
Abstract
Introduction of temporality – limited duration, movement, change –
fundamentally changes the way a work of art functions: permanence,
constancy, ‘eternity’ are no longer its implicit features; a work of art is
not necessarily an object, but also a certain activity, process, experience.
A work of art takes over the logic of fluids: its material component,
such as shape, size, format, has become variable, while the method
of functioning has become fluid. This change cannot be observed
independently of the technical reproduction, primarily of film, which
for the first time introduces movement in the once static, unchanging
image. Temporality spreads through film and moving images in other
areas of visual research as well, the effect of which is appearance of a
number of new artistic practices:  early in the 20th century, within avantgarde, through neo-avant-garde phenomena to the contemporary art in
which such a way of functioning becomes dominant.  
Key words: film, contemporary art, temporality, movement-image,
time-image, avant-garde
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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Значај феномена људског стваралаштва и проблематике де
ловања на његов развој вечите су теме којима се, поред пе
дагогије и психологије, баве све друштвене науке богатећи
стално фонд сазнања о њима. Све је више прихваћено схва
тање да од квалитета васпитно-образовног система једне зе
мље зависи и њен културни, технолошки и општи развој.
Овакав став намеће потребу трагања за што ефикаснијим
стратегијама чије је постулате проверила наука и прихва
тила пракса. Колико год била стара дилема настала још у
античкој Грчкој на парадигми атинског и спартанског вас
питања, она се сада мора разрешавати у новим условима.
Однос према детињству се мењао кроз векове, као и улога
одраслог, што је условило да свако време има своју педаго
гију и начине васпитања и образовања деце и младих. Обе
лежја нашег времена су свакако демократизација васпита
ња и образовања, нов однос између одраслог и детета, као
и осавремењивање програма. Међутим, демократизација се
често схвата на разне начине, крећући се од става да ћемо
„најбоље васпитавати дете ако га уопште не васпитавамо”,
до уравнотеженог приступа у коме су одрасли и дете парт
нери, а утицање на његов развој поступак који узима у обзир
дететове потребе, интересовања и могућности. Кроз про
граме васпитно-образовног рада, засноване на одређеним
стратегијама, преламају се сва питања произашла из диле
ме: препустити дечји развој механизмима сазревања или га
„повући” (деловати на њега), као и које поступке применити
у оквиру подршке развоју, водећи рачуна да се уваже дечја
права на сопствени пут у животу и његова лична опреде
љења. Ово је значајно за педагошку науку, с обзиром да би
требало да баца више светла на врло значајну проблематику
стратегије васпитно-образовног рада којом се, са једне стра
не у највећој мери поштује личност детета, његове иниција
тиве, интересовања и одлуке, али се оно не препушта себи,
него се проналазе путеви за успостављање партнерског од
носа, у коме свако од партнера има ингеренције сразмерно
својој зрелости и искуству. Развој ликовне културе је сталан
процес који започиње већ у предшколско доба и траје це
лог живота. Бавећи се различитим ликовним активностима
стичу се елементи ликовне културе, али томе доприносе и
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многе друге активности. Међу њима се нарочито истичу
разне врсте практичног деловања и рада које ангажују тех
ничка знања и стваралачке способности, рационалну и емо
ционалну сферу личности, дакле – све што потпомаже про
цес развоја ликовне културе, односно личности у целини.
Ова проблематика превазилази и педагошке оквире улазећи
у сфере филозофских система и постулата о слободи људске
воље, смисла постојања, интергенерацијских односа, циље
ва васпитања и образовања, као и поступака којима се они
остварују.
Др Сања Филиповић, доцент,
методика ликовног васпитања и образовања
Факултет ликовних уметности у Београду
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ВРЕДНОСТИ ОБРАЗОВАЊА И
УМЕТНОСТ
Сажетак: У тексту се вредносна оријентација образовања раз
матра уз помоћ историјске аналогије између свођења образовања
на „techne” у софистичком покрету у античкој Грчкој и захтева
актуелне реформе образовања. Поставља се питање о томе да ли
данас уметност може да буде носилац вредности према којима
се оријентише образовање. Веза уметности и образовања се по
сматра у три облика: као уметност у образовању, образовање за
уметност и уметничко образовање.
Кључне речи: уметност, уметник, образовање, уметничко обра
зовање, естетско искуство

Традиција Запада, израсла из двоструког корена грчке анти
ке и хришћанства, схвата образовање као процес обликова
ња човека према одређеној идеалној слици, која садржи црте
онога какав човек треба да буде. Утолико је појам образо
вања најуже повезан са сфером човекових вредности, а ове
су културно и историјски променљиве. Оно што су Грци на
зивали paideia, а Латини cultura, испуњавано је различитим
значењима, иако је у исти мах у основним обрисима остаја
ло исто: образовање је схватано као процес у коме се човек
култивише, усваја вредности заједнице којој припада, као и
знања и облике искуства на које се те вредности ослањају.
Како ближе артикулисати поменуто треба образовања?
Императив за самостварањем који је формулисао Фридрих
Ниче (Nietzsche): „Треба да будеш онај ко си”,1 заправо

1 Ниче, Ф. В. (1984) Весела наука, Београд: Графос, стр. 185.
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парафразира Пиндаров стих: „учи [и] постани који јеси”.2
Ове реченице говоре да је човек биће отворених могућно
сти, ка будућности окренуто биће које поседује потенцијале
који се могу (али не морају) остварити у реалним историј
ским и социјалним условима. Зато је код Ничеа Пиндаров
захтев „постани који јеси” допуњен нормативним треба.
Тако формулисан захтев импликује читав сплет даљих пита
ња: ако тек треба да постане онај који јесте, човек је недо
вршено и принципијелно недовршиво биће; није као старо
заветни Бог који за себе може да каже „онај сам који јесам”,
целовит и потпун. Затим, упућеност овог непотпуног бића
ка идеалу и будућности у којој ће се идеал остварити (или се
неће остварити), уводи тему разликовања између онога што
човек јесте по природи и онога што историјски јесте, као и
питање – зашто се та два човекова лика не подударају, и шта
је потребно учинити да би почели да се подударају. Одговор
који на ово последње питање даје Пиндар – и са њим читава
традиција Запада – гласи: образовање, култивација, облико
вање културе као човекове друге природе.
Један наративни одломак из Платоновог дијалога Протаго
ра показује да су ова питања била одавно уочена. На том
месту,3 Протагора, најзначајнији представник просветитељ
ског софистичког покрета, прича Сократу и другим слуша
оцима окупљеним у дому једног богатог Атињанина, мит о
пореклу човекове културе. По том миту, два брата, Проме
теј и Епиметеј (њихова имена имају симболичка значења и
означавају оног који прво мисли па онда дела, и оног који
чини обрнуто), имала су задатак да живим бићима поделе
дарове, тј. способности које ће их одржати у животу. Епи
метеј замоли брата да му допусти да он то учини, и поче да
дели дарове. Једним животињама даде топло крзно, други
ма оштре зубе, трећима брзе ноге… И подели све дарове
пре него што је стигао до човека. Видевши да ће тако човек,
неопремљен, без посебних природних способности, веома
брзо пропасти, промишљенији брат Прометеј одлучи да од
богова украде ватру и поклони је човеку. Због тога ће бити
сурово кажњен – али одвратимо поглед од његове судбине
и погледајмо како су се, по овом миту, људи понели добив
ши ватру? Они је нису користили само да се огреју, одагна
ју звери и осветле таму, него су је окретали и једни против
других. То је све видео Зевс и, да би спасао људски род од
самоуништења, човеку је даровао оно чиме ће обуздати са
мога себе – осећања за стид и правду. Овај мит се уобичаје
но интерпретира као алегорија о односу човекове техничке
2 Друга питијска ода, стих 72: γένοι᾽ οἷος ἐσσὶ μαϑών.
3 Prot. 320c и даље.
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и моралне цивилизације. Техника олакшава човеку живот,
за који по природи није довољно опремљен, она проширује
његове лимите, ослобађа га ограничења којима је подвргнут
као биће природе; али техника није довољна, она животу не
пружа оријентацију, може да буде употребљена у различи
те, па и деструктивне сврхе, и зато мора да буде подређена
вредностима човекове заједнице, које ће одредити те сврхе.
Платон поставља тезу о односу технике и вредности као
mythos, приповест, као нешто што је заједничко мисаоно
добро, и око чега, према томе, постоји широка сагласност
међу његовим савременицима. Вредносно неутрално techne
(умеће, вештина, али и уметност; лат. ars) које је овде пред
стављено као човекова друга природа, мора се повиновати
вредностима које посредује paideia. Садржај тих вредности
је отворен и променљив. Њихово треба себи поставља сва
ка заједница – могуће је да управо тај увид стоји у основи
Протагориног става да је човек мерило свих ствари. (То што
приповест о техници, образовању и вредностима Платон не
ставља у уста Сократу, већ је препушта водећем софисти,
показује његове резерве према овој теми. У каснијим дија
лозима, пре свега у Држави, Платон ће се према techne по
ставити прескриптивно, захтевајући строгу контролу умећа
и уметника, и градећи своју идеалну заједницу као државу
образовања).
Дијалог Протагора, као и многа друга Платонова дела, об
рађује проблем образовања као средишни проблем; још уже,
тај проблем је изричито одређен питањем може ли се врли
на научити. Из приповести испричане у дијалогу и разли
ке успостављене између техничке и моралне цивилизаци
је, следи разликовање два вида образовања: могли бисмо,
уз неминовна скраћења, да их одредимо као учење умећа и
учење заједничког живота. Учење умећа је стручно обра
зовање намењено професионалцима у некој области, док је
учење заједничког живота намењено свима. Епохални зна
чај софистичког покрета је у томе што су софисти покушали
да и заједнички живот подучавају као неку врсту умећа, као
политичку techne.4 Њихово образовање није било намењено
ни деци ни омладини, већ зрелим људима заинтересованим
да узму учешћа у политичком животу.
Умеће претпоставља познавање и примену одговарајућег
скупа правила, и то важи за сваки облик умећа – кројачки
занат, вајарство или, како сугеришу софисти, за управљање
заједницом. Али ако се сада на начин techne третира вођење
4 Јегер, В. (1991) Paideia. Обликовање грчког човека, Нови Сад: КЗНС,
стр. 151. и даље.
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заједничког живота, а сама techne је вредносно неутрална и
захтева да добије оријентацију управо од реалне човекове
заједнице, неће ли та циркуларност довести до вредносне
дезоријентације, до опасног облика релативизма који више
не угрожава начин испољавања мишљења о овом или оном
питању, већ основ из којег уопште могу да се постављају
питања? Није ли свођењем законитости заједничког живота
на низ повезаних правила којима се овладава као било којим
другим умећем, човеков заједнички живот упућен у празан
простор, лишен ослонца, ослоњен само на критеријум успе
шности у потврђивању techne? Тај вредносни релативизам
је био главни мотив критике коју су Сократ и Платон упући
вали софистима.
Код Грка је један вид технике – онај који данас називамо
уметношћу – традиционално служио образовању за зајед
нички живот и помагао да се уобличе и саопште вредности
на којима почива тај живот, оно треба образовања. Грчка
поезија је била мајдан моралних поука, скулптура је изра
жавала идеал, не само телесног облика, а позориште је пред
очима народа расправљало о човековој судбини. И док је
грчка политика у посткласичном периоду заиста била пре
творена у поље испољавања технике упрегнуте у окрутне
борбе моћи и амбиција, доспевши у руке демагога и тира
на, бескрупулозних политичких техничара, грчка уметност,
управо зато што је носила вредности, зато што према њима
није била неутрална, постала је оријентир према којем су
се, не ретко, упућивали погледи људи у кризним времени
ма. Судбина Грка могла би да пошаље неку поруку и нашој
савремености.
Како је одређено треба нашег садашњег образовања? У
какву то заједницу, у какав свет хоћемо да уведемо оне ко
јима намењујемо образовање? Треба према коме се одређу
ју образовање и правац његовог развоја, данас је подређе
но захтевима који леже изван сфере образовања, у домену
(тржишне) конкурентности и ефикасности.5 Задатак образо
вања је ту, уз широку сагласност у постављању дијагнозе,
схваћен као стицање компетенција и употребљивог знања,
једном речју, учење умећа, учење techne. Лако се увиђа да
овакво образовање може себи у прилог да наведе то што
је, будући функционално и формално, у стању да се отргне
идеологијама неједнакости и да појединца и његов индиви
дуални раст постави као основни циљ и критеријум. Али од
бијање идеологија неједнакости (класне, расне, националне,
5	 Упореди на пример: Базић, Ј. (2011) Национални и европски идентитет у
Болоњском процесу, Српска политичка мисао 33 (3), Београд: Институт
за политичке студије, стр. 25–46.
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родне итд.), не значи одбијање свих идеолошких претпо
ставки. Уколико покушамо да успоставимо историјску ана
логију између времена у коме Протагора и Сократ воде свој
разговор пред бројним слушаоцима, и нашег времена масов
ног креирања, примања и ре-креирања порука, запазићемо
сличну замку: вредносна „неутралност” сугерише да се при
хвате најлакша, најбржа и најближа решења.
Та најближа и управо зато краткорочна решења која своде
образовање на технички аспекат, инспиришу се једном об
лашћу човекове праксе која је такође (наизглед) неутрална
и вођена формалним и функционалним критеријумима: об
лашћу економских вредности. У програмима и декларација
ма реформатора европског образовања се барата терминима
као што су тржиште и конкуренција, а учинци образовања
се изражавају бројчано мерљивим показатељима. Духови
ту критику самопрокламованог „друштва знања” и његових
појавних форми недавно је изнео аустријски филозоф Па
ул Конрад Лисман (Liessmann) у утицајној књизи Теорија
необразовања.6
Лисман карикатурно осликава нову образовну парадигму
и њене последице на примеру глобално популарног теле
визијског квиза „Милионер”, који јавности сугерише да је
знање исто што и способност репродуковања многобројних
информација из различитих области. Насупрот таквом ску
пу атомизованих информација, Лисман афирмише класични
концепт знања повезаног са целином човекове праксе; зна
ње могу да имају само људи као „социјални и интелигибил
ни актери”.7
Необразовање – име које Лисман даје стварности „друштва
знања” – није интелектуални дефицит, недостатак инфор
мисаности, или дефект когнитивне компетенције, већ одри
цање од хтења да се разуме, да се осмисли сопствена ситуа
ција. Опседнутост ранг листама, квантификацијом, економ
ским речником, стављање акцента на ефикасност и тржи
ште „знања”, изложеност медијској брзини и пролазности,
наводе овог филозофа на закључак да сазнајна способност
„друштва знања” неминовно закржљава. Оно постаје нешто
веома различито од оног како се декларише.
Да ли је могуће да се овим трагикомичним исходима несрећ
ног споја савремене технологије, реторике медија и вред
ности конзумеристичког друштва, пронађе алтернатива?  
6 Liessmann, K. P. (2008) Teorija neobrazovanosti, Zagreb: Naklada Jesenski
i Turk.
7 Исто, стр. 26.
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Шта може да допринесе да се човек потврди и изрази у што
већем распону својих могућности, а не да буде, као једна
врста робе, испоручен берзи „људских ресурса” на којој ће
тржишна логика „неутрално” вредновати његове „компе
тенције”? Један од одговора јесте наглашавање образовног
потенцијала уметности, прожимање образовања уметнич
ким вредностима, заснивање вредности на стваралачком
карактеру уметности – и то је релативно чест одговор на
критички увид у кризу вредности. (При томе треба имати
на уму да само то наглашавање није аутоматски ослобођено
представе о економској функционалности; као илустрација
могу да послуже смернице за уметничко образовање, које
је УНЕСКО донео на конгресу у Лисабону 2006, и у којима
се међу задацима уметничког образовања истиче и стицање
квалификација за тржиште рада).8
Утопијску пројекцију образовања заснованог на уметности,
која укључује захтев за култивисањем као остваривањем
највећег човековог потенцијала, изнео је још крајем 18. века
Фридрих Шилер (Schiller) у знаменитим Писмима о естет
ском васпитању човека.9 За њега је образовање засновано
на уметности решење за девијације модерног човечанства,
његово истовремено варварство и мекуштво. Значајан чини
лац Шилерових идеја је метафизичка претпоставка о нагону
за игром, што помаже да се акценат у разматрању уметности
пренесе са уметничког дела на уметничко искуство (продук
тивно и рецептивно). У новије време, концепције естетског,
односно уметничког образовања, износили су и други ауто
ри, међу којима се могу издвојити Рид (Read), Дјуи (Dewey)
и Ајзнер (Eisner).10 Сви они схватају уметничко искуство
као парадигматичку форму човековог искуства уопште. Да
уметност и образовање поседују сродне структурне карак
теристике као облици искуства, мишљење је и филозофске
херменеутике Х. Г. Гадамера.11

8 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/
Arts_Edu_RoadMap_en.pdf – приступљено 10.01.2014. Упореди: Ђукић,
В. (2010) Образовна и културна политика: Драмске уметности у шко
лама, Зборник Факултета драмских уметности 16, Београд: Факултет
драмских уметности, стр. 195–209.
9 Шилер, Ф. (1967) О лепом, Београд: Култура.
10 Преглед различитих теорија естетског (уметничког) образовања даје
Smith, R. A. (2005) Aesthetic Education: Questions and Issues, Arts Educa
tion Policy Review 106 (3), London: Routledge, pp. 19–34. За Ајзнеров при
ступ упореди посебно: Хаџи Јованчић, Н. (2011) Уметности у општем
образовању: Шта све образовање може да научи од уметности, Педаго
гија 66 (2), Београд: Форум педагога Србије и Црне Горе, стр. 195–203.
11 Радојчић, С. (2010) Образовање као облик херменеутичког искуства,
Норма 15 (1), Сомбор: Педагошки факултет, стр. 9–16.
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У контексту овдашњих истраживања, Шилерове идеје су ин
спирисале естетичара Драгана Жунића да скицира концепт
естетске културе која се односи на „стање стваралаштва и
стање укуса: достигнути ниво стваралаштва и укуса, однос
заједнице према стваралаштву, створеним делима и према
рецептивноме суделовању појединаца у заједничкој култу
ри”.12 Њена основна улога је да пружи допринос „људском
дуготрајном осмишљавању, одуховљавању, обликовању
сопствене чулно-нагонске егзистенције”.13 Овде је култива
ција схваћена као разумевање и давање смисла постојању,
успостављање вредности које, као код Шилера, укључује и
продуктивни и рецептивни аспекат.
Покушамо ли да конкретније одредимо спој уметности и
образовања, потребно је да разликујемо три његова основна
облика: уметност у образовању, образовање за уметност и
уметничко образовање. Ови појмови упућују на сродне, али
не истоветне, социјалне праксе.
Појам уметност у образовању односи се на учешће уметно
сти, уметничких садржаја и поступака у наставном процесу.
Уколико говоримо о општем образовању, морамо да разли
кујемо, са једне стране, обрађивање уметности у оквиру по
себних школских предмета – као што су ликовна (визуелна)
култура, музичка култура, односно у великој мери и настава
језика и књижевности, а са друге стране, уже посматране
методичке поступке којима се уметнички садржаји и естет
ска пракса уносе у наставни процес, без обзира на то који је
школски предмет у питању. На чисто илустративном пла
ну, уметнички садржаји могу да буду коришћени у сваком
наставном предмету (на пример, ликовна уметничка дела:
портрети истакнутих личности, приказ свакодневног жи
вота, пејсаж). Посебно у настави историје уметничка илу
страција (не само ликовна, већ и музичка и – у првом реду
– књижевна) може да битно допринесе да ученици боље раз
умеју минуле епохе и историјске промене. Али и на плану
који превазилази илустрацију, могућа је примена уметнич
ких садржаја и поступака. Естетски аспекат покрета и игре
незаобилазан је чинилац човекових физичких активности, а
посебно физичких активности детета. Уметнички садржаји
имају место чак и у настави математике. Релације бројева
могу да се приказују и преко поређења хармоничних и дис
хармоничних акорда, а геометријске пројекције преко при
мера перспективе у сликарству (њеног присуства, односно
12 Жунић, Д. (2007) Естетика – теорија естетске културе, Теме 31 (3), Ниш:
Универзитет у Нишу, стр. 562.
13 Исто, стр. 555.
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одсуства, њеног стриктног поштовања и њеног хотимич
ног нарушавања). Што се тиче наставе уметности у ужем
смислу, као дела општег образовања, она такође обухвата
и креативне и рецептивне моменте уметничког искуства и
укључује упознавање са уметничким делом, естетско про
цењивање и учешће у естетском креирању.
Образовање за уметност је облик стручног образовања, ко
је се у формалном облику остварује у уметничким школама
различитог нивоа. Постављање и извођење наставе у овим
школама повезана су са доминантним схватањем уметности.
Уколико у том схватању претеже рефлекс античког схватања
уметности као techne, као умећа које се одвија по правили
ма, акценат ће бити стављен на овладавање техничким („за
натским”) аспектима. Уколико уметност разумемо као облик
осмишљавајућег искуства, технички аспекти ће морати да
буду доведени у везу са хуманистичким хоризонтом широ
ко схваћене културе. Унутар ових општих оријентација мо
гуће је даље разликовање – на пример, када је реч о равни
умећа, повлашћен може бити традиционалистички академи
зам, али и нове уметничке праксе и нови медији уметничког
изражавања. Оптимално образовање за уметност треба да
уравнотежено обухвати обе могућности.
Коначно, уметничко образовање овде је филозофски појам
инспирисан различитим, историјски формираним, концеп
тима – од грчког традиционалног постављања уметности у
средиште односа које изражава paideia, преко Шилеровог
концепта естетског васпитања или авангардистичког про
јекта брисања дистанце између уметности и живота, до иде
ја критичке филозофије о уметности као последњем басти
ону јединства угрожених човекових вредности. Уметничко
образовање се посматра као интегрални приступ савреме
ном образовању у кризи, који би био у стању да превази
ђе инструменталистичко свођење човечности на само неке
њене димензије. Уметничко образовање је подесно за оства
рење таквог циља, јер се естетски став сам по себи опире
инструменталистичком свођењу. Залагањем за уметничко
образовање не захтева се сцена у којој ће човеков живот
бити у свим димензијама само естетизован, него и више од
тога, утопија у којој ће човек поново стећи право на целови
тост свога бића, како у домену естетског, тако и сазнајног и
моралног. Уосталом, није ли управо наше време, време есте
тизације свих облика искуства и комуникације, само што та
естетизација, у појавним видовима дизајна и моде, не успе
ва да афирмише интегрално човеково биће, нити да заиста
ослободи његову естетску димензију? То је зато што дизајн
и мода стоје под притиском истог императива економске
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ефикасности и конкурентности, који се, како смо видели,
данас намеће и самом образовању.
Да ово залагање за уметничко образовање не остане на рав
ни утопијске пројекције, поставићу и питање о томе који
филозофски аргумент би подржао тражено повезивање сфе
ре уметности и образовања? Због чега је управо уметност,
и сама у кризи, подесна да се на њој заснује програм пре
вазилажења кризног стања у образовању, као израз дубоке
кризе савременог друштва? Није ли такво повлашћивање
једне сфере социјалне праксе илузорно у условима које обе
лежавају, са једне стране, глобализација која нивелише све
могуће односе, а са друге атомизација сваког, па тиме и сва
ког критичког становишта? Али доба кризе је уједно доба
прилика.
Пројекти култивације, као што смо видели, укључују и про
дуктивне и рецептивне аспекте. Сама динамика уметничког
образовања као вида култивације захтева одређење појма
традиције, као континуитета историјски схваћеног дина
мичног јединства креативног и рецептивног акта, индивиду
алног доприноса и његовог историјског „фона”. Коришћење
уметничких дела широко прихваћене вредности, дела инте
грисаних у континуитет традиције, у уметничком образова
њу се такорећи подразумева. Она преносе вредности које
дата култура препознаје као своје, или постављају питања
о карактеру тих вредности. Дијалог са традицијом је неоп
ходан за успешно учење заједничког живота. Али шта је са
уметничким делима и чиновима који се изричито и снажно
супротстављају традицији, и за које је то супротстављање
од конститутивног значаја? Таква је модерна уметност, та
кав је добар део нама савремене уметности. Хоћемо ли је, у
Платоновом маниру, искључити из свог видокруга? Хоћемо
ли је, посебно, искључити из (уметничког) образовања, као
реметилачки фактор, који угрожава стечени лик традици
је? – Дилема није неважна. Потврдан одговор би значио да
смо спремни да сопствену садашњицу заобиђемо приликом
пројекција основних вредности, и да тако сопственој будућ
ности ускратимо ослонац; одречан одговор као да доводи
у питање континуитет традиције која даје хоризонт унутар
кога се уопште одвија пројекција вредности.
Решење је у ономе што филозофска херменеутика назива
„стапањем хоризоната”, у дијалогу традицион
 алног и мо
дерног, старог и новог, при чему старо прихвата ново у своје
оквире, а ново заузврат шири те оквире и тако мења почетни
хоризонт. Уметничко образовање би од савремене уметно
сти могло да добије способност стваралачког и критичког
реаговања, а савременој уметности да пружи историјски и
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вредносни оквир, чиме ће обогатити и могућности искуства
савремене уметности. Јер, где је опасност, расте и оно спасо
носно: ове речи песника Фридриха Хелдерлина (Hölderlin)
могу да постану лозинка оног треба образовања на које смо
данас упућени.
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EDUCATION AND ART VALUES
Abstract
This paper discusses the value orientation of education through
historical analogy between the reduction of education to techne into
sophistic movement in ancient Greece, and the demands of the current
educational reform. This raises the question of whether art today may
be the carrier of values that lead orientation of education. Relation of
art and education are considered in three forms: as art in education,
education for art, and artistic education.
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КУЛТУРА КАО РАЗБИБРИГА
Сажетак: Рад критички разматра утицај доминантних модела
знања, личности и образовања на друштвени став према култу
ри и њеној заступљености у образовању и васпитању. Поједно
стављени психолошки модели који су тренутно доминантни у
образовању виде знање као линеарно проширење меморије, дечији
развој као моделовање према улози одраслог, а људско биће као
хомо-фабер, когнитивно биће без емоција и мотива. Резултати
истраживања ефеката образовања, вршњачких вредности и по
ложаја деце и младих у образовном систему показују јасну потре
бу за реформом образовања. Услови су повећање партиципације
деце, повећање фонда часова за слободне активности, уметнич
ке и креативне активности и омогућавање да се култура усваја
кроз стварање активног, директног, личног контакта са њеним
продуктима.
Кључне речи: образовање, уметност, партиципација

Знање као линеарна квантификација
Доминантни модел специјализованог човека, директно или
прикривено присутан у схватању човека данас, подразумева
да је задатак знања да продре у неку посебну област. Чо
век који сазнаје и проучава, тако, има задатак осветљавања
мрачних углова недовољно сазнатих области, он је објек
тивни пионир, прикупља специфичне податке чак и када
они нису део било каквог општијег научног система, ана
лизира их, класификује и похрањује у неку од књига знања.
Књига знања, или оно што схватамо као то, постаје енци
клопедија набрајања, непрегледан низ појединачних чиње
ница или микротеорија. Знање се види као уређен скуп ме
моријских јединица, а наука постаје квантитативно ширење
појединачног. Систематско пребирање замењује ерудицију и
научну радозналост. На крају овог ланца ефеката, добијамо
образовне програме који као успешне препознају стрпљиве
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набрајаче јер је то неизбежна последица модела знања (и чо
века) какав углавном негујемо данас.
Иза таквог модела човека, назире се још један ефекат на
приступ деци, сазнање и учење видимо као искључиво ког
нитивну функцију, когнитивну активност. Имануел Кант
(Immanuel Kant) је овде од помоћи јер је видео човека као
систем у коме се могу препознати три функционална блока
– емотивни, мотивациони и сазнајни. Већина наших функ
ција, сматра он, није чистог типа већ подразумева мешавину
функција блокова.1 На пример, у свакој осећајности, колико
год била снажна, постоји елемент мисли, препознавање и
интерпретација ситуације у којој се осећање одиграва, као
и њена мотивациона боја која је поставља у контекст. Пси
хологија на овом плану нуди богато поље налаза који по
тврђују изузетну сложеност наших доживљаја, у којима је
најчешће тешко или немогуће препознати јасне класе. Нема
сумње да је наш унутрашњи свет целовит, и нема сумње да
није једноставан.
Озгуд (Osgood) на пример, показује да је свака реч коју ко
ристимо богата не само денотативним, друштвено одређе
ним, наученим когнитивним аспектом значења, него да при
томе садржи мање видљиви слој конотативног садржаја који
укључује емотивни одговор. У присуству појма, када поми
слимо на нешто, активира се све – не само знање, него и
наше емоције, успомене и лична историја упакована у коно
тативни одговор који заједно са денотативним уноси „свет у
малом” у свако значење. Истражујући поље језика, он утвр
ђује да чак ни једноставне речи никада не изазивају унутра
шњи одговор искључиво на нивоу когниције.2 Како видимо,
чак ниједна реч, обична реч, није само сазнајни концепт.
Реч коју изговоримо или на коју мислимо садржи читав зна
чењски спектар који је немогуће сводити на чист сазнајни
план. И више од тога, речи беже, кажу семиотичари, имају
отворен обим значења, никада нису до краја завршене.3 Зна
чење је поље које се гради, човек је биће ширине, говоре
истраживачи. И поред тога што ово знамо, постављамо сва
кодневно децу у позицију где је учење схваћено као чиста
когнитивна активност, значење појмова је унапред задато, а
образовање постаје проширење знања.

1 Огњеновић, П. и Шкорц, Б. (2012) Наше намере и осећања, Београд: За
вод за уџбенике и наставна средства.
2 Osgood, C. E., Succi, G.and Tannenbaum, P. H. (1975) The Measurement of
Meaning, Illinois: University of Illinois Press.
3 Павловић, М. (1987) Говор о ничем. Ниш: Градина.
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Човек као „Хомо-фабер”
Велики део хуманистичке психологије,4 као и велики део
граничних дисциплина (квантна медицина, психологија
свести) се трудио да постави целовитост човека на централ
но место проучавања. И поред тога, како на индивидуалном
плану, тако и на плану заједнице, често се уместо хумани
стичког концепта појављује редуковани модел рационал
ног човека, homo-faber, ефикасно биће без емоција, разум
ска машина без ирационалних делова или вишка значења.
Идеалан човек је разуман, свестан, будан, логичан, а једини
релевантни  психички процеси су опажање, меморија и ми
шљење. Сетимо се Дарвина који, истражујући емоције код
животиња, претпоставља њихову животињску, архаичну
природу нижег типа, верујући да ћемо у будућим етапама
еволуције бити ослобођени емоција, као што смо се некада
ослободили репа.5 Нисмо далеко одмакли од ових заблуда
ако посматрамо школски модел детета које учи: оно је виђе
но као пред-рационално биће, неуки кандидат за одраслог,
задатак васпитача је да развије његово опажање, меморију
и мишљење до одраслог нивоа. Ништа више, то је све што
је потребно.
Пут од детињства према одраслом добу постаје обука у раци
оналним процесима. Дете је ученик хомо-фабер-а, и колико
далеко одмакне у том процесу, то је већи замишљени ефекат
образовања. Какве су практичне последице редукованог мо
дела детета можемо да сагледамо у свакодневној образов
ној пракси, на пример, према међународним стандардима
40–50% ученика код нас заврши основну школу неписмено.6
Око 40% деце се, према последњим мерењима може сврста
ти у функционално неписмене из математике, док се ефекти
нашег образовања препознају као једногодишње заостајање
од просека регије. Истовремено, наши програми су дизајни
рани тако да подржавају таленте и занемарују рад са огром
ном већином ученика. Мерени степен унутрашње мотива
ције за рад је значајно нижи код наших ученика, процена
самоефикасности такође, док је степен анксиозности значај
но виши него што је просек у свету. 42% средњошколаца се
4 Fromm, E. (1966) Čovjek za sebe: istraživanje o psihologiji etike. Zagreb:
Naprijed; May, R. (1976) The Courage to Create. New York: A Bantam Bo
ok, W. W. Norton & Company Inc; Хамваш, Б. (1994) Невидљиво дешава
ње. Београд: Нова.
5 Огњеновић, П. и Шкорц, Б. (2012) Наше намере и осећања. Београд:
Завод за уџбенике.
6 Просветни преглед – специјални број (2010) Лист просветних
радника Републике Србије, Београд: Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
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декларишу као незаинтересовани за наставу и анксиозни, а
14% наставника спада у незадовољне личности које се осе
ћају бескорисно.7 Све уочљивије одступање модела детета у
образовању од реалног детета у свету који се мења је појава
која је универзална. Неки аутори сматрају да је тренутак да
се призна неуспех образовања.8
Показатељи успешности образовања и њене интегрисано
сти у друштвени тренутак су понекад забрињавајући, али их
треба схватити као смернице за евалуацију и реформисање.
На питање шта би мењали у образовању, 61% дечијих одго
вора се односи на квалитет програма и процеса. Ако се томе
додају одговори који описују лошу социјалну климу у шко
ли, онда је 77,5% проблема у школи везано за нематеријалне
услове.9 Како видимо, проблеми нису последица сиромаше
ња у материјалном, него у психолошком смислу – проблеми
леже у односима између учесника у процесу образовања,
наставницима и неадекватним програмима у првом реду, а
тек после технолошким ограничењима или материјалним
тешкоћама.
Ово је важно нагласити због учесталих критичких захтева
од стране просветних радника на тему финансирања обра
зовања и посебно њихових плата у оквиру њега, могао би
се стећи погрешан утисак да је материјално и технолошко
заостајање непремостив и кључни проблем. Уколико би се
прво он решио, говоре просветни радници, образовање би
било могуће побољшати. Али, чини се да се овде симптом
проглашава узроком. На тај начин наставник оправдава сво
ју пасивну улогу критизера и онога који чека да се важније
ствари догоде да би он онда могао да их примени. Тиме се
пропушта прилика за активно деловање а сопствена педаго
шка (не)одговорност преноси на друге актере. Увек је нешто
могуће урадити у „овде и сада” оквирима. Људски однос
није скуп.

Естетски став и потреба за
ликовном уметношћу
Последице концепта човека, знања и образовања пружају се
на све сегменте приступа деци и младима, али најјасније се
7 Павловић, Д. и Бауцал, А. (2013) Резултати ПИСА Тестирања. Какво
је образовање потребно наставницима предметне наставе?, Београд:
Стручни тим за реформу високог образовања. 20. 12. 2013.
8 Holzman, L. (1997) Schools for Growth: Radical alternatives to current edu
cation models. New York: Lawrence Erlbaum.
9 Плут, Д. и Крњајић, З. (уредници) (2004) Образовање и друштвена кри
за: документ о једном времену. Београд: Институт за психологију Фило
зофског факултета, Београд.
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сагледавају у области образовања за уметност и креативним
активностима, јер су оне специфичне и захтевају посебан
приступ. Концепт умножавања меморисаног, опонашање
модела или једносмерна комуникација од учитеља према
ученику, нису модели у оквиру којих може да се појави, па
самим тим ни негује уметност и креативност. Стални захте
ви за практичном и операционалном формулацијом наставе,
у првом кораку су корисни јер уносе ред у процес образова
ња. Ако се схвате као кључни, фиксирани у форми и обаве
зни (дефинисање исхода), они теже да претерано структури
шу процес и на тај начин осиромаше и банализују интерак
цију у области усвајања уметности.
Практичне последице су поново видљиве. Једно наше ис
траживање показује да постоји „удвајање” укуса код наших
студената, један укус показујемо као друштвено пожељан, а
други је заиста наш. Научили смо младе током рационалног
учења чињеница о уметности шта је у нашој култури вред
но, али у равни личног доживљаја то се њих не тиче ствар
но, они више воле нешто друго – китњасто, бучно, украше
но, јако.10 Такође, истраживања ликовног укуса код младих у
Србији показују да је потреба за ликовном уметношћу врло
слаба, укус је редукован, упрошћен,11 не разликује особине
уметничког дела већ се управља према једноставној емпи
ријској формули: реалистично + украшено + детаљисано +
колористично + леп модел = лепо дело.12 Млади људи веома
ретко улазе у галерије и немају потребу за тим. Ако се не
што визуелно конзумира, то је онда површна, лако читљива
визуелна порука. На пример, студенти у Србији различитих
профила најлепшим доживљавају реалистичне пејзаже ко
ји су шарени, личе на фотографију и изазивају пријатност.13
При прављењу естетских избора, наш испитаник се упра
вља према лепоти објекта – портрет је вредан ако приказује
младу, лепу девојку која је обучена у лепу одећу и има при
јатан израз лица, пејзаж је леп јер је лепа шума кроз коју
просијава сунчев зрак и пријатно је за посматрање. Запра
во, препознавање уметничког језика ту не постоји, основни

10 Škorc, B., Vuković I., Stojadinović, D. i Morača, J. (1994) Lepo i lepo za
mene, Beograd: Psihologija  XXVII, str. 3-4.
11 Stojilović, I. (2012) Eksperimentalna provera teorije procene, magistarski
rad, Filozofski fakultet – Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu,
Beograd.
12 Pejić, B. (2004) Tipovi crteža u likovnoj umetnosti i modusi estetske preferen
cije, magistarski rad, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
13 Pejić, B. i Škorc, B. (2009) Uticaj sistematskog likovnog obrazovanja na
estetsko sudjenje, Banja Luka: Naučna i duhovna utemeljenost društvenih
reformi, zbornik radova, Naučni skupovi, knjiga 10.
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критеријум је хедонички тон, степен пријатности који неки
визуелни објекат нуди.
Потребно је признати: ради се о сасвим незрелом естетском
суду на нивоу предшколског детета (субјекти су били сту
денти психологије, млади незапослени стручњаци и студен
ти економије). У таквом распореду укуса најгоре пролазе
модерна и апстрактна уметност. Језик којим оне говоре је
неуклопив са наученим, безличним, историографским ста
вом према ликовној и музичкој уметности какав се негује
наставом ликовне и музичке културе у школама. Нажалост,
ова појава неприхватања савременог или апстрактног јези
ка уметности није локална него глобална појава, исти тренд
постоји у свету – публика која може да прихвати модерну
уметност је веома малобројна, састоји се од ликовних струч
њака, уметника и предшколских дечака.14

Образовање за уметност
Једно скорашње истраживање статуса ликовне културе у
оквиру других образовних програма је показало да је овај
предмет схваћен као секундаран, небитан, као нека врста на
чина да се проведе слободно време између других, важнијих
предмета. Као и судбина културе у друштвеном окружењу,
судбина ликовне културе у образовном окружењу је судбина
разбибриге. Идући степен даље у анализи, ствари су још ја
сније: уочена је статистички значајна негативна повезаност
између општег успеха у школи које неко дете постиже, и
успеха на предмету Ликовна култура.15 Што више неко дете
прихвата и воли ликовно, то је лошији ђак! Пошто ово сма
трамо важним, рецимо још једном исту ствар у огледалу:
што је дете успешније у школи, мање воли ликовно!
Који су то су важни предмети? Важни предмети су, вероват
но, они који су уско повезани са каснијом професионалном
оријентацијом или практичним животним захтевима – био
логија, математика, српски језик, физика, хемија, историја...  
(биологија је овде намерно постављена на прво место јер
успех из тог предмета показује највиши степен повезаности
са општим успехом детета). Потребно је поближе размотри
ти појам важности програма.
Погледаћемо поново практични план. Резултати које наши
ученици постижу на нивоу компетенција из наведених,
14 Funch, B. S. (1997) The Psychology of Art Appreciation, Copenhagen: Uni
versity of Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
15 Кораћ, И. (2013) Компетенције наставника ликовне културе и могућно
сти њиховог прфесионалног развоја, докторска дисертација, Филозоф
ски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.
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важних области, показују поражавајући ниво незнања на
генералном узорку деце у Србији.16 Наша деца спадају у
функционално неписмену с обзиром на квалитет знања деце
света. Ово забрињава утолико више уколико се узме у обзир
оптерећеност деце у школи и квантитативно време које деца
проводе учећи.17
Овде би било корисно појаснити зашто се то догађа: наиме,
мерење меморисања и мерење компетенција из неке обла
сти су различите ствари јер мере различите способности.
Компетенције показују у ком степену је неко овладао мате
ријом, у ком степену може да препознаје ситуац
 ије и изводи
закључке, примењује знање у проблемским ситуацијама и
генерализује стечено знање на нове ситуације и нова живот
на поља. Компетенције, које се у свету постављају као прави
показатељ знања се разликују од показатеља који се поста
вљају у нашем систему – ту је доминантан модел линеарног
увећавања меморије, помињан на почетку овог текста. Зна
ње се мери степеном запамћености специфичних података
и тако се конципирају тестови знања, како у предметној на
стави, тако и на нивоу класификационих испита од којих за
виси даља појединачна судбина детета. Образовна судбина
наше деце зависи од степена њихове спремности да мемо
ришу информације за које није јасно чему служе и са којима
не знају шта да раде.
Пошто „важни” предмети обучавају децу како да што више
запамте, задрже неко време у меморији, а затим забораве јер
је све то било некорисно или у најбољем случају потенци
јално корисно, „неважним” предметима је остао удео у сло
боднијим активностима као што су неговање личног израза,
неговање креативног или истраживачког процеса, изградња
личног става према културним продуктима и слобода од
задатих исхода.
Све ово психологу показује да су „неважни” предмети раз
војно важнији од „важних” јер надокнађују мањак отворе
них, истраживачких, интерактивних активности од којих
болују образовни програми.
У систему хомо-фабера, како видимо, нема места овој исти
ни, тренутни тренд је да се број часова наставе уметности
још више смањи, сабије, упрости. Недељни фондови часова
уметности смањују се са сваком новом реформом. Различите
16 Baucal, A. (2012) Ključne kompetencije mladih u Srbiji u PISA 2009
ogledalu, Beograd: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu.
17 Плут, Д. Крњајић, З. (уредници) (2004) Образовање и друштвена криза:
документ о једном времену, Београд: Институт за психологију Филозоф
ског факултета.
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уметности се у оквиру оваквих програма сакупљају на гоми
лу, смишљају им се општи називи под које може што више
„неважности” да се угура, као што су визуелне уметности
(сликарство, вајарство, графика, модерна уметност, мулти
медијална уметност, филм, драмска уметност, компјутер
ске анимације, дизајн, костимографија, фотографија, као и
историје свих ових уметности...).
Паралелно, продукција хомо-фабера показује карактеристи
ке сличне производњи генетски напредне врсте из Хаксли
јевог романа „Врли нови свет”, један мањи део ученика из
дваја се у елиту, док велика већина пролази кроз образовање
испод просечног постигнућа,18 без обзира на привид добрих
оцена, мерења компетенција показују такву слику.
Уместо контролора и уливача знања, наставник би морао да
се види као особа која има свест о себи као о особи која под
учава и сама је подучавана. Њен професионални развој тада
није само усавршавање поступака којима се преноси знање,
него процес учења за живот. Препознавање суштинског зна
чаја интеракције, не само у образовању, него у целокупном
посредовању културе, требало би да води ка коришћењу
слободе и могућности да васпитање видимо као „партиципа
торни процес у коме људи примењују своју колективну моћ
да стварају нова окружења, нови социјални, емоционално
– интелектуални раст и нове форме друштвеног живота”.19

Култура као активни одговор на
друштвену кризу
Једна од одлика транизиционе културе, уз друштвене тур
буленције и процес пропадања институција које су чиниле
окосницу и организаторе друштвеног живота, јесте смање
но улагање у све области, па тако и у област културе. Не
предвидљивост и одсуство система у подршци културном
пољу су особине у којима оперише уметност, културне и
образовне институције, индивидуални уметници као и не
формално поље око њих. Захтеви који се чују о томе како се
мора повећати финансијска и друштвена подршка култури
само су делимично од користи. Ономе ко делује унутар ре
алног културног поља је јасно да сама чињеница о финан
сијском јачању области културе, не значи много. Појачава
ње финансијске подршке неће имати никаквог позитивног
18 Павловић, Д. и Бауцал, А. (2013) Резултати ПИСА тестирања. Какво
је образовање потребно наставницима предметне наставе?, Београд:
Стручни тим за реформу високог образовања. 20. 12. 2013.
19 Holzman, L. (2009) Vygotsky at Work and Play, London and New York:
Routledge, Taylor and Francis Group, p. 153.
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ефекта уколико се не успоставе трајни и транспарентни со
цијални механизми који препознају, негују и бележе култур
на достигнућа.
Пошто на то не можемо рачунати, отвара се алтернативно
поље деловања културе – ванинституционално, активистич
ко, волонтерско, истраживачко, експериментално деловање
изван поља институција. Кључни подстицаји за културни
развитак често не потичу одозго, од институција, већ одо
здо, од шаренила уметничког одговора на непредвидљивост
и кризу. У том ванинституционалном делу се појављује нај
већа покретљивост и продуктивност културе. Без обзира
на маргинализованост и сиромаштво, уметност и граничне
области не морају да стагнирају,20 могу да расту и добијају
на разноврсности.21 Пошто нас сиромаштво приморава на
ревизију друштвених приоритета, аргумент сиромаштва ко
ристи се за колективно маргинализовање културе као раз
војног механизма. Истраживања кризних друштава показују
да овде не постоји узрочна повезаност.
Величина и позиција једне заједнице на лествици светске
моћи не мора да одређује позицију њене културе. Повези
вање судбине културе са економским силама тренутка је по
једностављење које нас спутава да препознамо и негујемо
енергију за активну градњу, деловање и промену тамо где
она постоји.
„Највећа опасност која прети неком народу није то да може
да падне у ропство и да ће морати да служи неком моћнијем,
многољуднијем и продорнијем народу. Ропски народи могу
да буду велики; упркос беди, раду, понижењу, могу да имају
узвишену судбину. Највећа опасност која прети једном на
роду је та да постане примитиван, да од себе одбаци све
сно мишљење и свесног мислиоца, и тиме потоне у океан
бесловесности.“22

Култура као разбибрига
Оно што је до сада речено води нас у јасном смеру, култура
као индивидуално-психолошки и као друштвени механизам
има значајну развојну улогу, како у оквиру образовања, та
ко и на отвореном друштвеном пољу. Генерални став према
њој, још увек, тежи да је посматра са уске позиције (односи
20 Csikszentmihalyi, М. (1997) Finding Flow: the Psychology of engangement
with everyday life, Basic Books a member of Perseus Books group.
21 Sawyer, K., John-Steiner, V., Moran, S., Sternberg, R., Feldman, D., Na
kamura, J. and Csikszentmihalyi, M. (2003) Creativity and Development.
Oxford: Oxford Unversity Press.
22 Хамваш, Б. (1994) Невидљиво дешавање. Београд: Нова. стр. 23.
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се само на уметност, али не и на књижевност, науку, гранич
не области, мултимедијалне области и нове области у наста
јању). Пошто се посматра преуско и поједностављено, она
не добија прилику за јаче развојно деловање.
Виготски је кроз своју утицајну теорију виших менталних
функција посматрао културу као општи друштвено-психо
лошки продукт. Више менталне функције, мишљење, говор,
унутрашњи говор, маштање, доживљај уметности, су соци
јалног порекла и настале су кроз сложену социјалну разме
ну. Због тога су оне заувек динамични процеси који се нала
зе у промени, на личној и друштвеној равни. У том светлу,
психологија види уметност и културу као општи социјални
продукт који садржи сплетове утицаја. На пример, посма
трање уметника подразумева његову личну индивидуалну
судбину, судбину тренутка или друштвеног контекста али
и општу временску осу у којој се уметник и поље прекла
пају и надрастају конкретни тренутак и конкретну особу. У
том светлу, јасно одвајање уметности од других симболич
ких творевина културе као што је наука, може бити практич
но али не одражава природу ствари. Домени се преклапају.
Култура се посматра као целина људске продукције. Раздва
јање или маргинализација области не може бити заснована
на реалној друштвеној потреби.
Поново, погледајмо како то изгледа на конкретном плану.
Израда и примена Националне стратегије за омладину Ре
публике Србије је процес који је конципиран и изводи се са
циљем да се ојача позиција омладине као друштвене групе.
Она дефинише осам области од интереса за младе: образо
вање, здравље, безбедност, партиципација, запошљавање,
заштита животне средине, социјална питања и слободно
време.
Култура се сврстава под слободно време, после спорта. У
истраживању које смо извели са групом младих (183 уче
сника) желели смо да проверимо каква је ранг-листа при
оритета. Понудили смо културу као девети приоритет. Од
552 слободна одговора које је сачинила група младих (73%
узорка) и група представника владиног сектора задужена
за младе (27% узорка), показало се да је култура на петом
месту ранг-листе (12% одговора), после образовања (20%),
здравља (15%), слободног времена (14,5%) и запошљава
ња (13%). По важности се налази испред безбедности (9%),
партиципације (7%), заштите животне средине (6%), соци
јалних питања (4%) и спорта (1%).23 У мањим градовима у
23 Škorc, B. i Ognjenović, V. (2009) Procena tema nacionalne strategije za
omladinu. Beograd: XV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji,
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Србији, млади описују своје културно окружење као умрт
вљено, без догађаја, социјални живот младих тече у клади
оницама и кафеима јер су то једина места окупљања, при
ватни живот се одвија испред телевизора или компјутера.
Културни ресурси које заједница има нису препознати као
важни, па не могу да буду искоришћени на конструктиван
начин. Културне потребе су схваћене као разбибрига, то је
оно што радимо када не знамо шта да радимо и када су све
остале, важније ствари завршене.

Шансе за промену схватања знања, културе и
после тог образовања
Основна тема овог рада је била анализа начина на који се
поједностављени модели  оријентишу на погрешне ефекте
и губе релевантност. Понегде чак постају, као у настави ли
ковне културе или књижевности, сопствене негације, захте
вајући некреативну креативност на часу. Корени образовних
заблуда се, видели смо, налазе у два модела: моделу знања
као једине важне когнитивне функције коју исказујемо пре
ко количине запамћеног и у моделу човека који, видели смо,
има непромењив сет потреба и могућности према коме се
као према финалном исходу креће од детињства до одраслог
доба. Мењање посебних последица неког модела неће моћи
да донесе ништа значајно док остаје нетакнут модел. Тако
се може описати ситуација коју данас имамо – кампање за
измену последица. Њихов ефекат може да буде локални, ако
се уопште јавља.
Ситуација у којој симптоме проглашавамо узроцима, није
нова, она се као рефрен понавља у различитим научним епо
хама и срединама.
Упркос томе,  реално је могуће да свако од нас делује сада и
одмах, на неограничен број начина. Неке од тих начина већ
користимо, неки су у настајању. Не постоји забрана отворе
ног деловања и експериментисања са методама у образова
њу. Могуће је деловати одмах, у директном раду са млади
ма, као што многи заиста и раде. Сваки наставник је тога
свестан и они храбрији међу нама су они који без обзира
на недостатке модела не престају да раде на његовој кре
ативној примени. Наставник који се нада да ће модел или
програм постати бољи, али не препознаје простор за своје
покушаје у вези са тим пропушта сваки тренутак, пропушта
генерације, пропушта развојну прилику која се више неће
указати. За то је потребно освестити ресурсе које имамо а
које нисмо искористили.
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 6-7 februar.

224

БОЈАНА ШКОРЦ
У једном истраживању које се бавило психолошки гледа
но „проблемским” узрастима, преадолесцентима (12–13
година) и адолесцентима (15–18 година) смо анализирали
како се доживљавају вршњаци и одрасле особе из окруже
ња. Учествовало је 170 испитаника из пет основних и три
средње школе. Идеја је била да се изнутра, са плана личног
доживљаја сними слика интерактивног поља у коме дете од
раста, одговори су добијени током вођеног процеса у коме
су сви активно учествовали.
Одговори указују на балансиран, умерен став ових група
према вршњацима и одраслима из окружења, није било ста
тистички значајних разлика у навођењу позитивних или не
гативних одлика. С обзиром на то да се радило о „проблема
тичним” узрастима који се приказују као тешки за рад, и то
у тренутку када је потреба за конформирањем вредностима
вршњака најјача, могло би се очекивати са су слике одра
слих негативније од слике себе или својих вршњака. Ово се
није догодило. То показује да је друштвено усвојена слика
„проблематичног” узраста упрошћена, мањкава, негативно
оријентисана према проблематичном понашању а не према
капацитетима које та група има. Традиционално, преадоле
сцент (12–13 година) и адолесцент (14–18) нису препознати
као бића која мисле. Када се уђе дубље у садржај одговора,
види се да су основне позитивне одлике вршњака друштве
не природе: добар је онај ко је добар друг, ко води рачуна о
осталима, ко је оптимистичан, несебичан, не посустаје лако,
жели да помогне, не руга се, искрен је. Одрасли у окруже
њу је онај који је мудар, жели да саслуша и даје савете, има
своје виђење света и спреман је да подучи и подели са мла
дима.24 Поље деловања одраслих је, видимо, отворено. Да
ли смо тога свесни, да ли смо спремни да то претворимо у
свакодневну праксу?
Судећи према слици младих које граде медији, сигурно је да
нисмо довољно спремни за ово деловање. Ту се види да су
млади људи приказани поларизовано. Постајемо друштвено
свесни младих људи онда када постигну изузетне резултате
у оба смера, позитивном, када су приказани као недости
жни узори за обожавање, или негативном, када почине не
што због чега медији позивају на оштре казне (често уме
сто имена људи користећи њихове надимке или називе као
што су „давитељ”, „монструм”, „хулиган”). Слика коју ми
као одрасли дајемо о младима је далеко мање нијансирана
и добронамерна од оне коју они дају о нама као одраслима.
24 Škorc, B; Ognjenović, V. (2012) Doživljaj vršnjaka i odraslih u obrazovanju.
Beograd: 60 Naučno-stručni skup psihologa Srbije Merenje i procena u psi
hologiji, str. 145-146.
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Истраживања мотива и схватања наставника, истовремено,
показују да је последица недовољне селекције и контроле
наставничког кадра условила стварање опште климе која
је негативно оријентисана према ученицима и према обра
зовним властима. Наставници у ова два поља смештају све
своје професионалне проблеме. Ученици се виде као про
блематични, недисциплиновани, лењи, незаинтересовани,
насилни, подругљиви и дрски. Понекад је психолошки про
фил наставника непримерен образовном задатку. Ова поја
ва је прикривена и није видљива одмах, него кроз извесно
време, када се покажу комуникациони проблеми. Нажалост,
наставник је тада заузео радно место и тешко га је одатле
померити. Истраживања наставника природних наука у
основним и средњим школама, на пример, показује да су
ставови ове групе наставника према сазнању и учењу не
гативнији него ставови њихових ученика, па чак и њихових
лоших ученика! Наставници верују да је способност учења
урођена и да на њу није могуће деловати – генетски нам је
задата.25
Који смер деловања је отворен? „Магарећу клупу треба за
менити нормалном” каже један од учесника истраживања.
Потенцијално поље за ублажавање тензија између полари
зованих ставова и позиција се налази у дијалогу. Неговање
дијалога унутар генерацијских група, као и између генера
ција и различитих актера у образовању и одрастању је ва
жан механизам. За то је потребно обезбедити програмски
простор који је слободан од задатих исхода, који негује ус
постављање и развој односа (интерактивну природу образо
вања), који је осетљив на различитости и асиметрију између
учесника, који дозвољава аутентичан и искрен израз и који
је отворен према социјалном пољу. Тада ће школа преста
ти да буде место страхова и неуспеха, а постаће место нор
малног раста и развоја. Тада неће бити потребно грозничаво
увођење видео надзора и физичког обезбеђења, јер истинска
граница између школе и друштва није бодљикава жица не
го отворен простор у коме се одиграва одрастање и узајам
на промена. Тада област културе неће морати посебно да се
одваја и негује јер ће бити негована у оквиру свега, у чему
већ учествује и у чему већ јесте.

25 Cvijan, N. (2010) Povezanost epistemoloških verovanja i motivacione orijen
tacije kod učenika i nastavnika gimnazija, Beograd: XVI Naučni skup Empi
rijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu,  
Beograd.
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CULTURE AS PASTIME
Abstract
Dominant models of knowledge, human being and culture have been
discussed from the humanistic aspect of their effects on education.
Simplified psychological models now in use in education, treat
knowledge as linear enhancement of memory, children development as
acquisition of adult role, and human being as a homo 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
significant in the fields of art and creative education. Art is minimally
included in the curricula and if at all, it is mainly represented by art
history with passive learning as basic process. Instead of that, active,
explorative interaction is needed in order to establish not only child
– art relation, but also child – culture and child – science relations. At
the same time, transformation of a teachers’ role, shift from knowledge
presenter toward interactive partner is needed. These are preconditions
not only for the improvement of education, but for the general change
in understanding culture and its significance in child development and
the development of the society in general.
Key words: art education, education, participation
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УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ –
НЕИЗОСТАВАН ДЕО
САВРЕМЕНОГ КУРИКУЛУМА
Сажетак: У савременом друштву деца расту окружена визуел
ним сензацијама. Ученици због тога позитивно реагују чим имају
могућност да уче кроз или путем визуелних уметности. Како је
уметност есенцијални део људског искуства, ученици би у окви
ру обавезног школовања требало да се што више и квалитетније
баве уметношћу и проучавају је, како би открили како човек може
да комуницира не само речима, већ и путем музике, плеса, драме
и ликовне уметности. У раду приказујемо схватања савремених
теоретичара о томе какве предности има визуелна уметност у
образовању деце и младих и на које начине уметничко васпита
ње утиче на хармонијски развој личности. Крајем двадесетог века
у многим развијеним државама десиле су се промене у схватању
улоге и функције васпитања и образовања из области визуелних
уметности у обавезном школовању, те су почеле да се доносе нове
стратегије о обавезном школовању уопште, а посебно о васпита
њу и образовању из области уметности.
Кључне речи: естетско васпитање, уметничко образовање, на
ставни предмети из области уметности, уметност

Увод
Познавање и упражњавање уметничких дисциплина пре
судно је за здрав развој дететовог ума и духа. Због тога је на
свим меридијанима уметност нераздвојив део васпитања и
образовања. Из вишевековног искуства знамо да нико не мо
же да тврди да је истински образован уколико му недостају
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основна знања и вештине из области уметности. За овакав
став има много разлога.
Прво, уметност је важно изучавати једноставно због то
га што је вредна по себи. Њен утицај се не може порицати.
Кроз историју, све врсте уметности служиле су да повежу
нашу машту са најдубљим питањима људске егзистенције
– Ко сам, Шта је моја мисија, Куда идем и слично. Прона
лажење одговора на ова и слична питања кроз време и кроз
културе, као и истраживање средстава и знања како би се
дошло до одговора на њих, кључна су за разумевање живо
та човека и живљење у пуном смислу те речи. Уметност је,
уз то, интегрални део свачијег свакодневног живота. Наше
лично, друштвено, економско и културно окружење облико
вано је уметношћу у сваком смислу – од дизајна простора
где деца доручкују, преко песама које се слушају на ради
ју, филмова и серија на телевизији, тинејџерских забава, до
утицаја класичне уметности.
Даље, уметност је јединствен извор уживања и освежава
ња маште. Она истражује односе и служи као веза између
мисли и акције. Она нам помаже да гледамо на живот дру
гачије. Коначно, уметност помаже ученицима да развију
своје ставове, особености и интелектуалне вештине како би
ефикасно учествовали у савременом друштву. Уметност по
маже да изградимо самодисциплину, ојачамо самопоуздање
и побољшамо вештине мишљења и креативности, што се
високо вреднује у данашњем свету рада. Она нас учи зна
чају тимског рада и сарадње. Уметност указује на директну
повезаност између учења, рада и високих нивоа постигнућа.
Уметничко образовање користи ученику јер култивише де
те у целини, постепено гради интуицију, резоновање и има
гинацију у јединствене форме изражавања и комуникације.
Овај процес захтева активан и увежбан ум. Васпитање и
образовање из области уметности користи и друштву у це
лини јер се изучавањем уметности стичу моћна средства за
разумевање људског искуства, у прошлости и садашњости.
Кроз уметност ученици уче да уважавају различите начине
размишљања, делања и изражавања. Tакође, уче да доно
се одлуке у ситуацијама када нема стандардних одговора.
Проучавањем уметности код деце се стимулише њихова
природна креативност и стичу се способности да се креа
тивност развије тако да изађе у сусрет потребама сложеног
и такмичарски настројеног друштва.
Компетенција која се стиче кроз уметничко образова
ње обезбеђује чврст основ за повезивање уметничких са
осталим предметима, чињеница које од уметности воде до
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природних или хуманистичких наука. Интелектуални про
цеси који се дешавају у уметности су потпуно исти они који
се користе да се научне дисциплине и открића трансформи
шу у свакодневну технологију.

Уметност у школи
Поље образовања засновало је своју праксу на платформи
научно заснованих знања. Уметност се узима у обзир једино
кад наука није у стању да пружи одговоре на нека питања
праксе. Уобичајено је веровање да ниједна област која пре
тендује да има снажно професионално уважавање не сме да
се ослања на тако непоуздане изворе као што је уметност.
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 је погодна за подучавање, док уметност подразуме
ва, пре свега, таленат. Наука је погодна за тестирање, док је
уметност ствар преференције. Наука је корисна, а уметност
више декоративна.
Живимо у времену у којем је од пресудног значаја мерење
исхода, способност да се они предвиде и потреба да буде
апсолутно јасно шта желимо да постигнемо. Из социолошке
перспективе неразумљиво је због чега стриктна контрола,
тестирање и спецификација исхода – све што се зове стан
дардима – имају такву магичну привлачност. Када је јавност
забринута за образовну продуктивност у школама, јака је
тенденција да се све строго уреди, да се управља и да се
мери.
Вредности и визије које су водиле школу у првој четвртини
двадесетог века, потпуно су актуелне и у данашњим школа
ма. У школи се траже најбоље методе, као да су оне потпуно
независне од контекста, радимо више тестирања него било
када раније, као да су резултати тестова права слика ква
литета образовања, тражимо униформне програме тако да
родитељи могу да пореде школе. Имамо школе у којима се
наставни рад своди на науку и има научне законитости. Оно
што радимо јесте креирање индустријске културе у школа
ма, са једнаким вредностима и концепцијама о ономе што је
битно. Бавимо се само резултатима, а заборављамо да анга
жовање у школи може и треба да буде задовољство. Прихва
тамо вредност спољашњих награда и подстичемо децу да
буду „сакупљачи поена”. Постигнуће је тријумфовало над
радозналошћу и истраживањем. Као да наша деца не заслу
жују много више од тога.
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Шта је проблематично у униформности циљева, садржаја,
процењивања и очекивања. Наравно, за технократе је уни
формност блаженство јер нема много компликација – или
се бар тако верује. Статистика може бити комфорна, она
апстракује посебност и чини га непостојећим. На пример,
угодно нам је да верујемо да смо у стању да одредимо и опи
шемо шта сваки ученик четвртог разреда треба да зна и да
уме да уради.
Поента ових навода јесте да се идентификују корени рас
туће технизације когнитивне културе с којом смо суочени.
Она је толико моћна да се ретко ко усуђује да о њој говори.
Сигурно не можемо да покренемо планину и да урадимо не
што много да такву ситуацију променимо, али можемо да
укажемо на другачије визије образовања, друге вредности
које воде наставу и друге претпоставке на којима се настава
може градити.

Предности уметничког образовања
Учитељи и наставници добро знају да млађа деца много ви
ше разумеју него што су у стању да вербализују, и њихово
разумевање појмова се може боље посматрати кроз понаша
ње него кроз вербални израз. У прилог томе Поланци наводи
Ајнштајнове мисли о томе да „много више знамо него што
можемо да изговоримо”, и додаје да су путеви сазнавања у
уметности потенцијално моћни као и у другим областима
и делатностима, те да уметност има веома важан допринос
у развијању појмова.1 Један од битних аспеката уметности,
који је чини специфичном облашћу, јесте управо њен капа
цитет да комуницира (размењује информације и значења) на
начине који превазилазе вербалне.
Уметност користи свој јединствени систем симбола за визу
елне, оралне, вербалне и невербалне облике размене. Када
деца учествују у уметничким активностима, она користе и
вербалне и невербалне облике комуникације. Користе звук,
покрет, гестове, знаке, облике и слике како би изразили иде
је и осећања. Учење како да на различите начине представи
мо оно што смо искусили, примарно је средство које допри
носи ширењу свести о себи и другима. Поједини аспекти
људског искуства се боље изражавају кроз неке форме кому
никације него кроз друге, и, према Елиоту Ајзнеру,2 нико не
треба да буде ограничен због тога што не познаје разноврсне
1 Polanzi, B. (2007) Summary of Scientific Research on Consciousness Based
Education, New York, p. 9
2 Eisner, E. (1982) Cognition and Curriculum: a basic for deciding what to
teach, New York: Longman
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облике изражавања. Или, другим речима, „Људи су изумели
сваку појединачну уметност баш да би била начин презен
товања одређеног аспекта реалности”.3 Треба имати у виду
да је свака уметничка форма специфична и да оно што се
изражава и учи кроз једну, не може да се копира и примени
у другој уметничкој области. Деца због тога треба да има
ју приступ свим уметничким областима, и једнако искусе
плес, драму, музику, визуелне уметности и књижевност.
Посебно ћемо пажњу обратити на сазнања о томе да је умет
ност важна јер омогућује деци са различитим стиловима
учења да постижу добре резултате у школи. Знамо да деца
уче на различите начине – неки су визуелни типови; неки
уче тако што слушају, читају или говоре; неки не могу да
се фокусирају на нешто дуже од два минута или морају да
буду стално у покрету; неки размишљају на линеаран начин
као што се фаворизује у традиционалним школама; неки су
негде између, а неки имају сопствени начин учења. Школе
су, нарочито на средњем нивоу, и даље структуиране тако да
траже, прихватају и подржавају „линеарно” учење. Учени
ци који могу да седе мирно, преписују с табле, држе уредно
своје књиге, слушају дужи период – биће успешни у школи
(колико су они стварно научили, друго је питање). Ученици
који не функционишу на овај начин често су проглашавани
бунтовним, ограничених способности и слично.
Студије попут оне коју је урадила Лин Обрајен (Lynn O
Brien),4 бележе да ученици чији је најјачи канал за учење
аудитиван, чине само мање од петнаест посто популације.
С друге стране, ученици који показују визуелни стил уче
ња чине око четрдесет посто популације. За њих је важно
да имају илустрације, карте или дијаграме, заједно са речи
ма и бројевима. Апстрактни појмови, представљени речима
и бројевима, за 45 посто ученика су неразумљиви уколико
нису поткрепљени конкретним примерима или стварним
предметима. Такви ученици, који су примарно кинестетич
ки типови, често имају проблеме са учењем у класичним
учионицама јер им је већина ствари које се уче недоступна
да их претходно истраже чулима (таквих ученика су пуне
специјалне школе, сматра Обрајен). Уметност нуди непро
цењиво вредно средство да се поспеши учење визуелних и
кинестетичких типова, у смислу да буду ефикаснији у уче
њу, да задрже оно што су научили, да умеју да употребе

3 Fowler, C (1994) Strong Arts, Strong Schools, Educational Leadership, 52,
(3), New York, p. 4.
4 O Brien, L. (1991) Accommodating individual learning styles, New Jersey:
Livington
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знање у различитим ситуацијама и контекстима и да се осе
ћају позитивније у вези с учењем.
Такође, према Херману Виткину (Herman Wittkin),5 постоје
и разлике међу ученицима према томе како гледају на свет.
Неки ученици лако следе упутства, оријентисани су ка дета
љима, размишљају више на линеаран, секвенцијални, ори
јентисан на детаље начин. Они виде појединачно дрвеће и
онда закључују да је пред њима шума. С друге стране су
ученици који боље уче кад пред собом имају мапу читаве те
риторије. Они морају да виде целу слику пре него што се по
свете детаљима. Они виде целу шуму пре него што примете
појединачно дрвеће. На њих посебно утиче емоционална
клима која влада у току учења и најбоље уче док су активни
или у групи. Вештине и једних и других су свима неопходне
у свакодневном функционисању. Управо уметност нуди ра
зноврсне могућности за учење које су одговарајуће и једни
ма и другима, али може и да развије и увежба способности
које могу да користе обе групе ученика.
Хауард Гарднер,6 креатор теорије вишеструке интелигенци
је, указује на то да уобичајени школски курикулуми – бази
рани на вербалним предавањима и тестовима, првенствено
развијају, негују и подржавају вербалну и логичко-матема
тичку интелигенцију. Управо су визуелне уметности, плес,
музика и драма, поља у којима могу да дођу до изражаја она
деца код које су израженије друге врсте интелигенције, као
што су визуелна/просторна, телеснокинестетичка, музичка,
интраперсонална или интерперсонална. Нарочито је кори
сно када се уметности не изучавају као посебни предмети
већ кад су интегрисане у читав курикулум, на сваком нивоу.
Уметност, сматрају други аутори, доприноси развоју анали
тичких вештина, посебно трансферу вишег нивоа – кори
шћењем сналажења у новим ситуацијама. Она, кроз имаги
нацију, помаже деци да праве нове везе, превазиђу претход
на ограничења и мисле отворено. Свака уметничка форма
има специфичне начине сагледавања и прихватања света,
менталне организације и обраде информација, што захтева
критичко мишљење и вештине решавања проблема. Поред
тога, уметничка критика обезбеђује деци прилику да раз
вијају способности посматрања, анализе, интерпретаци
је и процењивања, што се може пренети и на друге обла
сти учења. Такође, јачају се фундаментални когнитивни
5 Wittkin, H. (1978) Cognitive styles in personal and cultural adaptation,
Worcester, MA: Clark University Press
6 Gardner, H (1985) Frames of Mind: the theory of multiple intelligences, New
York: Basic Books
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капацитети, као што је просторно резоновање (организова
ње и секвенцирање идеја), узрочно-последично резоновање,
решавање проблема као и компоненте креативног мишљења
(оригиналност, флексибилност, отвореност).
Ове области су у школама потцењене7, иако су се наставни
ци уметничких предмета борили да се уметност у школама
озбиљно схвати. Деценијама је уметност перцепирана као
додатак озбиљним, академским предметима, или као ван
наставна активност за посебно талентовану децу. Широм  
света уметници, наставници, родитељи и просветне власти
упорно покушавају да креирају сврсисходно и садржајно
уметничко образовање у школама. Због чега су они толико
посвећени томе да осигурају уметничким садржајима зна
чајно место у обавезном школовању деце? Кристин Гудхарт
(Christine Goodheart)8 наводи могуће разлоге за то. Према
њеним закључцима уметност је централни део људског ис
куства и млади не могу да учествују у комуникацији и имају
истинско разумевање људске историје без ангажовања и из
учавања уметности. Уметност је база у просветљењу људске
цивилизације исто колико и речи и бројеви и историјски по
даци. Поред тога, бављење уметношћу од детета захтева да
мисли креативно, поставља проблеме, доноси одлуке, што
су кључне способности за све врсте учења. Иста ауторка је
утврдила и да ученици који учествују у уметничким про
грамима у редовном школовању, имају развијеније повере
ње у себе. Они себе виде као особе способне да произведу
нешто што их лично задовољава и јавно је признато. Јер,
креирање нечега у области уметности захтева истрајност,
самодисциплину и стално поправљање како би се достигли
виши стандарди. Такође, овде је и пуно прилика да се сара
ђује, те ученици развијају способност која је важна за рад
на заједничким пројектима. Због свега наведеног, бављење
уметношћу доводи до високог нивоа самопоуздања. Уз то,
уметност нам доноси радост и изазива емоције, а емотивни
аспект учења је веома важан. Учење је ефикасније и лакше
када уживамо у том процесу, а уметност може допринети да
школе постану место где се учи са радошћу.
Сличном темом се бавио и др Нерил Џенерет,9 који сма
тра да је уметност централна снага човекове егзистенције
и да би свако морао да има довољно прилика и једнаких
7 Dickson, D., McKean, B. and Oddleifson, E. (1997) Learning Trough the
Arts, New Horizons for Learning
8 Goodheart, C. (2002) Critical Links: Learning in the Arts and Students Aca
demic and Social Development, Arts Education Partnership
9 Neryl, J. (2009) Education in Arts: Teaching and Learning in the contempo
rary curriculum, Oxford University Press
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могућности да је искуси и буде део ње. Кључна ствар у
образовању јесте стварање једнаких могућности сваком
детету да оствари своје потенцијале кроз омогућавање јед
наких прилика, а спречавати приступ уметности равно је
онемогућавању успеха. Рајмер10 наводи да уметност пред
ставља базични пут сазнавања човека о себи и свом свету, а
Фоулер11 детаљније разрађује сличну идеју изјављујући да
је уметност најважнији начин на који човек себе дефини
ше. Уметност у себи садржи и оно што је заједничко свим
људима и оно што је етнички карактеристично. Пошто се
у уметничком делу очитава духовност онога ко га је ство
рио, то може да помогне младим људима да постигну ин
тер и интракултуролошко разумевање. Уметност није само
мултикултурална, већ је транскултурална – она позива на
међукултуралну комуникацију. Она нас учи да се отворимо
према онима који су другачији од нас. Тако што нас дово
ди у додир са сопственим, али и осећањима других људи,
уметност нас учи једном од најважнијих цивилизацијских
капацитета – емпатији, односно развија капацитете за саосе
ћање и људскост. Фоулер такође говори и о томе да осећања
много више него интелект повезују људе међусобно, али да
то не негира улогу уметности у развијању дететових инте
лектуалних капацитета. Гарднер12 верује да „човекове инте
лектуалне способности морају да садрже сет вештина за ре
шавање проблема... које омогућују индивидуи да реши про
блеме и тешкоће, и у погодном тренутку, створи ефикасан
производ (решење)... и такође мора да садржи потенцијал за
проналажење и стварање проблема, што је основа за ствара
ње нових знања. Ајзнер то употпуњује мишљу да „пробле
ми које већина људи има у животу, дилеме које их највише
муче, веома се разликују од оних недвосмислених и једноо
бразних решења које можемо наћи у школским уџбеницима
и радним свескама”13. Ајзнер додаје да актуелни школски
курикулуми наглашавају и негују црно-беле, тачно-нетачне
одговоре на проблеме. Он  затим пита „како да припремимо
децу за живот сервирајући им решења и одговоре који су не
двосмислени и где је потреба за просуђивањем и размишља
њем веома ретка”14. Све док курикулум нема потенцијал да
10 Reimer, B. (1989) A Philosophy of Music Education, New Jersey: Prentice
Hall
11 Fowler, C (1994) Strong Arts, Strong Schools, Educational Leadership, 52,
(3)
12 Gardner, H (1985) Frames of Mind: the theory of multiple intelligences, New
York: Basic Books
13 Eisner, E. (1982) Cognition and Curriculum: a basic for deciding what to
teach, New York, Longman
14 Исто, стр. 52.
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развија имагинативност и креативност код деце, закључу
је Ајзнер, улога уметности у образовању биће минорна, а
многи уметност неће повезивати са размишљањем и расу
ђивањем. Јер, уметност није толико производ инспирације
и талента, колико је резултат човековог капацитета да креа
тивно размишља, имагинизује, решава проблеме, просуђује
и користи друге менталне процесе. Купер-Соломон сматра
да уметност представља когнитивне форме које имају по
тенцијале исто као вербалне или логичкоматематичке фор
ме когниције на којима је фокус у јавном образовању.15
Треба да поменемо да је уметност комплементарна и са
науком јер нуди различите моделе резоновања. Британски
естетичар Херберт Рид (Herbert Read),16 отишао је толико
далеко рекавши да је „уметност репрезентација, а наука об
јашњење исте реалности”.17 Уметност је у стању да код де
тета развија дивергентно, пре него конвергентно мишљење,
и да подстиче децу да дају разноврсне, а не увек исте одго
воре или решења, због тога што су решења код уметничких
проблема вишеструка. Уметност пробија и руши црно-беле,
тачно-погрешно, „научи ово, именуј оно одговоре”. Овај на
чин резоновања је много заступљенији у свакодневном жи
воту него онај којем нас учи школа. Ефикасна радна снага
савременог света управо захтева обе врсте резоновања, а не
само стандардизовање одговора. Уметност је управо добар
начин да се добије квалитетно уобличен ум. Када укључимо
ученике у креативно решавање проблема, позивамо их да
као партнери учествујемо у образовном процесу. Уместо да
им се каже шта и како да размишљају, бављењем уметно
шћу код деце ће се развити аутентична реакција која ће се
артикулисати кроз одређени медијум. Они тада уче изнутра
ка споља, а не споља ка унутра. Овакво решавање задатака
захтева критичко мишљење, анализу и просуђивање. Уче
ници желе дуже да се баве проблемом или задатком јер тако
креирају сопствени свет, не реплицирају туђи. Способност
да се самостално и независно размишља јесте основа кре
ативности. То је уједно начин учења у којем је дете потпу
но укључено. Уметност, стога, позива децу да буду активни
учесници у свету који их окружује, а не само посматрачи.
Још неке од бројних користи које деца имају када се баве
уметношћу или уче кроз уметност наводи Јенсен (2001).18
15 Cooper-Solomon, D. (1995) The arts are essential, School Arts, 94 (6), р. 29.
16 Read, H. (1945/58) Education Through Art, London, p. 2.
17 Fowler, C (1994) Strong Arts, Strong Schools, Educational Leadership, 52,
(3).
18 Jensen, E. (2001) Arts With the Brain in Mind, New York: Basic Books
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Он сматра да када је уметност заступљена у курикулуму, она
поспешује факторе као што су:
1) Интересовање за учење: уметност води ка појачаном
интересовању за историјске и географске теме; уметност
може сваку тему да повеже са животом и преокрене ап
стракције у конкретну реалност; уметност обезбеђује
ученицима искуство потребно да се схвати да је учење
континуиран процес и свест да се учење никад не завр
шава; учење кроз уметност мотивише децу и повећава им
отвореност према сазнавању;
2) Мотивација/Дисциплина: уметност је јака мотивација
за ученике да развију самодисциплину и социјалне ве
штине; уметност захтева фокусирање, упорност и истрај
ност; бављење уметношћу развија снажну радну дисци
плину и радне навике;
3) Успех: уметност ангажује сву децу, од оних који се већ
сматрају успешнима у другим пољима, до оних који би
иначе остали на маргини и били у ризику да неће оства
рити своје потенцијале; уметност подстиче самодирек
тивно учење и помаже да ученици развију капацитете да
теже ка већим успесима; уметност помаже у изградњи ви
сококвалитетног извођења и сарадње;
4) Школско окружење: уметност помаже да се школско
окружење трансформише у окружење у којем се истра
жује и учи, рушећи границе између различитих школских
предмета.
5) Самоизражавање/Лични развој: уметност обезбеђује
пут ученицима да се изразе и повежу са вршњацима кроз
лични развој и компетитивно искуство учења; уметност
повезује ум, тело и дух; уметност обезбеђује прилике за
самоизражавање, доносећи унутрашњи свет у спољашњи
у конкретној реалности.
Бројна истраживања протеклих деценија указивала су на по
датке да ученици из ризичних група, уколико се баве умет
ношћу у наставним и ваннаставним активностима, имају
много већу шансу да буду успешни или да макар остану што
дуже у оквиру школског система. Сазнања до којих се до
шло говоре нам да:
-  ученици нижег социоекономског статуса добијају ви
ше од уметности него они вишег статуса.19 Ученици ко
ји учествују у раду школских оркестара, мање користе
19 Catteral, J. (2002) New Horizons for Learning, september, http://www.gseis.
ucla.edu/faculty/pages/catterall.html
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алкохол, дуван и лаке дроге, и у том тренутку и касније
у животу20;
- уметност је разлог, често једини, да се ученици који су
изопштени из школе и других локалних институција, по
ново укључе у образовни процес и друге организације у
локалној средини21;
Једанаестогодишња студија која је испитивала младе у си
ромашнијим четвртима америчких градова, дошла је до са
знања да су деца која су учествовала у уметничким програ
мима, имала боља академска постигнућа, учествовала су на
такмичењима из математике и природних наук а и освајала
награде у писању писмених састава и песама.22
Уметност, према истраживањима која су обухватала врло ве
лики број испитаника, воде и ка бољим академским постиг
нућима и резултатима на тестовима – према College Review
Board-u,23 САТ резултати (врста матурског испита у Сједи
њеним Америчким Државама) у 1995. години код ученика
који су више од четири године похађали уметничке предме
те, били су за 59 поена виши на вербалном и 44 поена виши
из математике него код ученика који нису похађали курсеве
из области уметности. Према извештају исте институције,
из 2004. године, резултати су слични  - 63 поена виши резул
тати на вербалном и 41 поен виши на тесту из математике
код ученика који су узимали предмете из области уметно
сти. На узорку од 25000 ученика, показано је да они који су
похађали предмете из области уметности имају боље оцене
и боље резултате на стандардизованим тестовима од уче
ника који су били мало или нимало нису били укључени у
уметничке активности у школи, и то без обзира на социоеко
номски статус породице.24 Учење кроз уметност има значај
не ефекте на учење у другим дисциплинама. Ученици који
су конзистентно укључени у музику, показују бољи успех у
математици и читању.25 Један од најпризнатијих стручњака
у области уметничког образовања, већ помињани професор
Елиот Ајзнер, радио је истраживања о значају уметности у
образовном систему, и сматра да је она важан део курикулу
ма јер учи ученике:
20 (2000) H. Con. Res. 266, United State Senate, June 13.
21 Fiske, E. B. (2000) Champions of change: The Impact of the Arts on Lear
ning, Presidents Committee on the Arts and Humanities.
22 Fiske, E. B. (2000) Champions of change: The Impact of the Arts on Lear
ning, Presidents Committee on the Arts and Humanities.
23 Schoolarts, Avg/sept, 2006.
24 Исто.
25 Исто.
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- како да добро процењују квалитативне односе;
- да проблеми имају више од једног решења;
- да имају вишеструку перспективу;
- да се у сложеним формама решавања проблема, циљеви,
иако су фиксирани, мењају под утицајем разних околно
сти, могућности и услова;
- да ни речи ни бројеви нису увек у стању да помогну да
искажемо све што знамо;
- како мале разлике или промене могу да изазову велике
ефекте;
- како се мисли кроз и унутар материјала;
-  да уче како се може исказати оно што не може да се
изговори;
- да доживе оно што не могу ни из једног другог извора.26

Закључак
Осим што се образовна јавност слаже се да су неопходне
промене у сфери обавезног школовања, а посебно уметнич
ког образовања, многа пословна удружења апелују на то да
стари начин образовања треба превазићи јер долазе времена
када се посао обавља на савремене начине, захтева савреме
но образовање и развој неких вештина и знања које се досад
нису толико развијале у школама. Радници на свим ниво
има, у овом постиндустријском друштву, мораће да имају
способност креативног мишљења, решавања проблема, за
тим да сарађују с другима, преузимају ризик, да имају висо
ке нивое постигнућа, храбрости и поверења у себе. Сматра
се да уметност и уметничко образовање управо развијају
ове способности и квалитете.
Образовање из области уметности, поред свега наведеног,  
помаже ученицима да постигну вештине које ће бити есен
цијалне да би били успешни у новом миленијуму. Удружење
америчких привредника и директора сматра да образовни
програми из уметности помажу да се надоместе слабости
образовног система и боље припреме радници за 21. век.27
Они располажу подацима да се ученици који су похађа
ли уметничке предмете касније показују као радници који

26 Eisner, E. (2002) The Arts and the Creation of Mind, Yale University Press.
27 (1996)The Changing Workplace is changing our View of Education, Business
Week.
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имају креативније идеје и спремнији су за ризик, показују
виши степен самопоуздања и развијенију одговорност.
Из наведеног можемо да закључимо да је једино она школа
у којој је уметност заступљена у већој мери, у стању да по
нуди ученицима довољно могућности да развију своје спо
собности. У прилог томе иду и резултати истраживања које
је имало као циљ да утврди баланс између уметничких и
осталих области у курикулуму, и који показују да тамо где
уметност чини двадесет пет или више процената курикулу
ма, ученици постижу боља академска постигнућа.28 Сиро
машењем програма, уклањањем или смањивањем фонда ча
сова из уметничких области, великом броју деце се не може
пружити прилика да уче на начине који им одговарају и који
су за њих максимално ефикасни. Ако имамо у виду да се у
највећем броју земаља у државним школама удео уметнич
ких предмета у курикулуму креће од пет до седам посто29,
јасно је колико су ученици ускраћени. Овом темом би треба
ло да се суштински баве и просветне власти и творци кури
кулума и наставници уметничких предмета и едукатори на
наставничким и уметничким факултетима.
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ART PEDAGOGY – INTEGRAL PART OF THE
CONTEMPORARY CURRICULUM
Abstract
In contemporary society children grow up surrounded by visual
sensations. That is why pupils react positively as soon as they have the
opportunity to learn through, or with help of visual arts. Since art is an
essential part of human experience, pupils should be more involved with
it and spend more time studying it during their compulsory education,
in order to understand that man can communicate not only verbally but
also though music, dance, drama and visual arts. The paper presents
contemporary theorists and their perception of the benefits that visual
arts have on education of children and youngsters and the effects that
art education has on harmonious development of personality. Towards
the end of the 20th century, many developed countries changed 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
emphasis on art education.
Key words: aesthetic education, art education, art subjects, art

242

САЊА ФИЛИПОВИЋ
Универзитет уметности у Беог раду,
Факултет ликовних уметности, Београд
DOI 10.5937/kultura1442243F
УДК 371.3::75/76
159.954/.956-057.874
оригиналан научни рад

ЗВАНИЧНИ ОБРАЗОВНИ
СТАНДАРДИ У ОБЛАСТИ
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА КРАЈ
ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА –
КАКО ПРЕВАЗИЋИ
НЕДОСТАТКЕ
Сажетак: Полазећи од општих поставки неговања стваралаштва
деце и младих, емпиријски проверених сазнања бројних стручњака,
тенденција савремене методике у домену стваралаштва, може
се уочити да је опсег знања, вештина и ставова који je предвиђен
Образовним стандардима за крај обавезног образовања у Србији не
потпун и несистематичан када је у питању стицање ликовне кул
туре. Да не помињемо чињеницу да је потпуно изостављен аспект
стваралаштва, што још у већој мери обесмишљава актуелну кон
цепцију Стандарда за област ликовне културе. Реперкусије овако
постављених исхода су штетне за развој дечје креативности, али
и целокупне личности којој се не овај начин и формално онемогу
ћава основно право на стваралачко изражавање и делање као ба
зичне потребе људског бића, посебно деце у развоју. Такође, на тај
начин се онемогућава и операционализација кључних циљева ликов
ног васпитања и образовања, посебно наставе ликовне културе,
док се они само формализују кроз поједине исходе у Стандардима,

243

САЊА ФИЛИПОВИЋ
без могућности њиховог систематског остваривања у актуелној
васпитно-образовној пракси.
Кључне речи: стандарди у образовању, настава ликовне културе,
дечје ликовно стваралаштво

Увод
„Душа никада не мисли без слике”
Аристотел1

Исходи су кључни елементи Стандарда који имају своје
опште одреднице, али и специфичности у односу на сваку
од наставних области. Исходи учења представљају опера
ционализацију компетенција кроз различите активности у
настави које су „мерљиве” и „видљиве”. У настави, специ
фични циљеви и исходи се одређују за сваку наставну тему/
јединицу, а у складу са компетенцијама ученика, циљевима
и програмским садржајима. При њиховом одређивању мо
гуће је ослањати се на Блумову таксономију глагола2 у којој
је дефинисано шест категорија когнитивних процеса – пам
ћење, разумевање, примена, анализа, вредновање и креира
ње, као и четири димензије знања (шта се учи и испитује)
по категоријама – чињенично, концептуално, процедурално
и метакогнитивно. Блумова таксономија је хијерархијска
класификација процеса и продуката учења и подразумева
ју когнитивни домен (знање), афективни домен (ставови и
емоције) и психомоторички домен (вештине). Када се го
вори о димензијама знања, Блум разликује четири основна
типа знања и подзнања:
А. Чињенично знање – основни елементи које ученици тре
ба да знају да би били упознати са дисциплином и могли да  
решавају проблеме у области:
1) Терминологија и
2) Специфични детаљи и елементи,
Б. Концептуално знање – повезаност основних елемената са  
ширим структурама које им омогућавају заједничко функ
ционисање:

1 В. Панић (1998) Речник психологије стваралаштва, ЗЗУНС: Београд,
50.
2 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. ,Airasian, P. W., Cruikshank, K. A.,
Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J. and Wittrock, M. C. (2001) A taxo
nomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy
of Educational Objectives (Complete edition), Longman: New York.
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1) Класификације и категорије;
2) Принципи и генерализације и
3) Теорије, модели и структуре,
В. Процедурално знање – знање како нешто чинити, кори
шћење истраживања и критеријума, коришћење вештина,
техника и метода:
1) Специфичне вештине и алгоритми;
2) Специфичне технике и методе и
3) Критеријуми за одабир одговарајућих поступака,
Г. Метакогнитивно знање – знање о когнитивним проце
сима, као и свесност и разумевање властитих когнитивних
процеса:
1) Стратешко знање;
2) Знање о когнитивним задацима, укључујући и одгова
рајуће контекстуално и кондиционално знање и
3) Самоспознаја.
Оно што би требало узети као полазиште за дефинисање
циљева и исхода јесу суштинска питања – Шта ученик тре
ба да зна, разуме и уме? Шта је кључно за наставни пред
мет и шта је основни концепт наставног садржаја? Овакав
приступ дефинисања циљева/исхода омогућава наставнику
евалуацију остварености циљева, програмских садржаја и
ученичких постигнућа, али даје могућност за даље унапре
ђивање васпитно-образовног процеса и сопственог рада.
Међутим, када се говори о стваралаштву, узимајући у обзир
да Блумова таксономија глагола покрива само когнитивне
аспекте знања, вештина и ставова, али не и перцептивни и
емоционални аспект, као саставни и неизоставни део ства
ралачког процеса, неопходно би било дефинисати их и кроз
категорије и димензије перцептивно-емоционалних процеса
од којих се може поћи у одређивању циљева/исхода у доме
ну стваралаштва, посебно наставе ликовне културе.

Образовни стандарди за област
ликовне културе – преглед садржаја
У Образовним стандардима за крај обавезног образовања
за област ликовна култура3 усвојени су исходи који се од
носе на следеће области: Медији, материјали и технике ви
зуелних уметности, Елементи, принципи и садржаји (теме,

3 Образовни стандарди за крај обавезног образовања, (2009) Република
Србија, Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета обра
зовања и васпитања, Београд.
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мотиви, идеје...) визуелних уметности и Улога, развој и раз
личитост визуелних уметности.
У Стандардима се користи термин „визуелна уметност”
којим су обухваћени „традиционални медији ликовних и
примењених уметности (цртање, сликање, вајање, графика,
керамика, костимографија...), савремени медији (телевизија,
филм, сви облици дизајна и дигиталне уметности...),
архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати
(ткање, грнчарија, накит, радови у дрвету, папиру и другим
материјалима)”. Такође дефинисани су у оквиру сваке од
области способности „знања и вештине ученика преко
кључних компоненти учења: основних знања, стваралачких
способности и критичког мишљења.”
У Стандардима следећи искази описују шта ученик/уче
ница зна и уме у првој области ликовни медији, матери
јали и технике визуелних уметности; ,,каже се да ученик/
ученица на: 1. основном нивоу: разликује и користи (у свом
раду) основне медије, материјале и технике (цртање, слика
ње, вајање) визуелних уметности, изводи дводимензионал
не и тродимензионалне радове и описује свој рад и радове
других (нпр. исказује утисак); 2. на средњем нивоу: позна
је и користи (у свом раду) основне изражајне могућно
сти класичних и савремених медија, техника и материјала
визуелних уметности и образлаже свој рад и радове других
(нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...); и 3.
на напредном нивоу: познаје и користи различите изражај
не могућности класичних и савремених медија, техника
и материјала визуелне уметности и одабира адекватна сред
ства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на
најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју.
У другој области елементи, принципи и садржаји (теме,
мотиви, идеје...) визуелних уметности каже се да ученик/
ученица на 1. основном нивоу: описује свој рад и радове дру
гих (нпр. исказује утисак); 2. на средњем нивоу: одабира аде
кватан садржај да би представио неку идеју или концепт и
образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, те
му, карактеристике технике...); 3. на напредном нивоу: одаби
ра адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак)
помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабра
ну) идеју, изводи радове са одређеном намером, користећи
основне визуелне елементе и принципе да би постигао од
ређени ефекат, користи тачне термине (нпр. текстура, ритам,
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садр
жају) када образлаже свој рад и радове других и уочава ме
ђусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом
раду и на радовима других.
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У трећој области улога, развој и различитост визуелних
уметности каже се да ученик/ученица на 1. основном ни
воу: описује разлике које уочава на уметничким радовима
из различитих земаља, култура и периода, зна да наведе раз
личита занимања за која су потребна знања и вештине сте
чене учењем у визуелним уметностима (нпр. костимограф,
дизајнер, архитекта...), познаје места и изворе где може да
прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр.
музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) и зна неко
лико примера примене визуелних уметности у свакодневном
животу; 2. на средњем нивоу: лоцира одабрана уметничка
дела у историјски и друштвени контекст; 3. на напредном
нивоу: анализира  одабрана  уметничка  дела  у  односу  на  
време   настанка   и   према културној припадности (опису
је основне карактеристике, намеру уметника...), описује по
требна знања и вештине који су неопходни у занимањима ве
заним за визуелне уметности, користи друга места и изворе
(нпр. библиотека, интернет ...) да би проширио своја знања
из визуелних уметности и разуме међусобну повезаност и
утицај уметности и других области живота.

Критичка анализа садржаја стандарда за
област ликовне културе и препоруке за
њихово дефинисање и допуну
У овом сегменту биће представљен критички осврт на са
држаје Стандарда за област ликовне културе у оним сег
ментима у којима је неопходно ревидирати их и употпунити
изостављеним исходима, али и дате препоруке за њихово
унапређивање. Свакако треба похвалити напор твораца овог
документа да дефинишу посебне категорије и у складу са
њима одреде кључне исходе. Ипак, пропусти који су иден
тификовани су следећи:

I
Оно што се прво уочава у Стандардима јесте да су дефини
сане три категорије које се односе на медије, технике и ма
теријале, на елементе, принципе, садржаје, као и визуелну
уметност, али да недостаје један од важних сегмената, а то
је стваралачки процес. Узимајући у обзир да је ликовно вас
питање и образовање интердисциплинарна област која под
разумева теоријске садржаје, као и процес њихове примене,
исходи би морали да обухвате А) теорију у домену: умет
ничког наслеђа, теорије уметности и теорије форме, ликов
них технологија и материјала и Б) практични рад: ликовно
изражавање/стваралачки процес који укључује примену те
оријских знања, вештина и ставова из претходно наведених
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теоријских области, перцепцију, доживљај и лични израз.
Препорука је да се поред три наведене које би се редефини
сале, уведе као посебна, четврта област, а то је стваралачки
процес. Ова област се може сагледати кроз а) медији, техни
ке и материјали – практична примена, садржаји – идеје и
значења у односу на приказане теме и мотиве, б) ликовни је
зик – примена ликовних елемената и принципа компоновања
и в) ликовни израз – перцепција, доживљај и креативност,
из којих би били изведени исходи преко кључних компонен
ти учења. Дакле препорука поделе области би била следећа:
1. Ликовни медији, материјали и технике (врсте, одлике и
изражајна својства)
2. Ликовни елементи и принципи (врсте, одлике и закони
тости теорије форме)
3. Улога, развој и различитост визуелних уметности (ви
зуелни медији – врсте и специфичности; развој и одлике
ликовне и примењене уметности, дизајна и архитектуре –
епохе, уметници, дела, улога и значај ликовних уметности
– друштвени, психолошки и естетски аспект и функција)
4. Стваралачки процес (медији, технике и материјали –
практична примена; садржаји – идеје и значења у одно
су на приказане теме и мотиве; ликовни језик – примена
ликовних елемената и принципа компоновања; ликовни
израз – перцепција, доживљај и креативност)

II
У Стандардима се користи термин „визуелна уметност”
којим су обухваћени „традиционални медији ликовних и
примењених уметности (цртање, сликање, вајање, графика,
керамика, костимографија...), савремени медији (телевизија,
филм, сви облици дизајна и дигиталне уметности...),
архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати
(ткање, грнчарија, накит, радови у дрвету, папиру и другим
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,
графика и вајарство), 2) Примењену уметност (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
уметности обухвата и поље наука и технологија). Наведене
кључне области са својим подобластима могу користити
класичне и нове медије који спадају у домен техника,
материјала и начина њихове примене у овим областима (на
пример, сликарство данас користи и дигиталне медије –
компјутерска слика као начин ликовног изражавања
уметника, а да не мора нужно имати изражену произведну
применљивост/функцију, што је типично за домен дизајна
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,
Битка код Хастингса Француска, 11. век, али и са израженом
производном функцијом, која припада домену примењене
уметности, као што су, на пример, ткане подне облоге –
теписи, прекривачи, одевни предмети у различитим епохама
и културама као што је на пример исламска уметност).

III
У даљем тексту, на 61. страни у Стандардима, аутори се по
зивају на кључне компоненте учења: основна знања, ствара
лачке способности и критичко мишљење, који су коришће
ни при дефинисању исхода сваке од три наведене области.
Међутим, анализом кључних компетенција, односно исхода
који су дефинисани у Стандардима, на основу ревидира
не Блумове таксономије глагола по категоријама знања, као
и шест димензија когнитивних процеса, уочава се да исхо
ди предвиђају веома мали опсег компетенција, при чему
су пета и шеста категорија, које се односе на вредновање
и креацију (стваралаштво) у потпуности занемарене, што
је недопустиво, узимајући у обзир да је стицање ликовне
културе засновано првенствено на перцепцији, доживљају
и стваралачком изражавању и критичком мишљењу. У Блу
мовој таксономији глагола у приказаној табели су посебно
обележени само они исходи који су дефинисани Стандар
дима у табели 1.
Као што се може видети из приказане табеле, Стандар
дима су обухваћене само три категорије које се односе на
разумевање (разликује/лоцира, описује, препознаје), при
мену (изводи, користи) и анализу (анализира, одабира), док
су памћење, вредновање и креирање потпуно изоставље
ни. Полазећи од општих образовних и васпитних циљева,
као и специфичних наставе ликовне културе, потребно је
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допунити опсег постојећих исхода у Стандардима у свим
димензијама когнитивних процеса, посебно вредновања и
креирања, и на тај начин обухватити ученичке компетенције
уз уважавање развојних могућности и потреба ученика.

Табела 1 Ревидирана Блумова таксономија глагола

IV
Један од важних аспеката, али и услова стваралачког про
цеса, поред искуства, јесу перцепција и доживљај, који су
скоро у потпуности изостављени у Стандардима.
искуство + доживљај = стваралачки процес
Када се говори о искуству, оно може подразумевати и пе
рцепцију, као вид чулног искуства. Ако изузмемо један од
исхода у званичним Стандардима за напредни ниво који
гласи „уочавање међусобне повезаност елемената, принципа
и садржаја на свом раду и на радовима других”, на претход
ним нивоима у Стандардима скоро уопште се не предвиђају
основне фазе перцепције као предуслов за „уочавање”, а то
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су посматрање, потом процес анализе чулних утисака и њи
хове прераде, а то је опажање/виђење, и на крају рецепција
као прерађени чулни утисци, односно увиђање, уочавање.
Такође, доживљавање, односно активирање чулних утиса
ка и покретање емоционалних процеса је један од услова за
стваралачко изражавање, али ни оно није предвиђено исхо
дима у званичним Стандардима. Запостављање значаја и
функције доживљаја и емоционалног односа према разли
читим чулним и сазнајним елементима негирају стварала
штво у потпуности, и претварају уметност у бихејвиорални
узрочно-последични однос онога што се очекује од уче
ника, и онога што ученик репродукује као готов, наводно,
стваралачки продукт.
Узимајући у обзир да Блумова таксономија глагола покрива
когнитивне аспекте знања, вештина и ставова, али не и пе
рцептивни и емоционални аспект, који су саставни и неизо
ставни део стваралачког процеса, неопходно је дефинисати
их кроз категорије и димензије перцептивних, емоционал
них и креативних процеса на основу којих се могу одредити
циљеви/исходи у домену стваралаштва. Препорука је да се
исходи у стандардима ослањају, поред когнитивних проце
са, и на 1. перцепцију (од опажања до мишљења), 2. дожи
вљај и 3. креативност. Категорије које се односе на димен
зије перцептивних, доживљајних и креативних процеса које
би требало узети у обзир при дефинисању исхода у домену
ликовног стваралаштва су приказани у табели 2.
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Табела 2 Категорије димензија перцептивних, доживљајних и 
креативних процеса

V

У наредном садржају дате су препоруке за дефинисање оп
штих и специфичних циљева, као и исхода за крај обавезног
образовања које би требало узети у обзир при ревидирању
Образовних стандарда у области ликовне културе. Циље
ви/исходи се одређују у складу са програмском концепци
јом, садржајима као и развојним и индивидуалним могућ
ностима ученика. У редефинисању општих и специфичних
циљева ликовног васпитања и образовања, као и задатака
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наставника, треба поћи од савремених тенденција у домену
педагогије, психологије и методике, програмском концепци
јом наставе ликовне културе, садржајима, а на првом месту
развојних и индивидуални могућности и потреба ученика.
При одређивању циљева/исхода, потребно је јасно дефини
сати и обухватити опште и специфичне појмове и њихово
значење у домену ликовног васпитања и образовања. Један
од репрезентативних модела је и Национални курикулум
Велике Британије,4 где су појмови  груписани и дефиниса
ни на следећи начин: појмови који се односе на знања, ве
штине и способности, појмови који се односе на предмет и
област проучавања и деловања и појмови који се односе на
курикулум.

Појмови који се односе на знања,
вештине и способности
Из појмова који се односе на ликовно васпитање и образо
вање произилазе и законитости стицања и проширивања
знања, вештина и способности код ученика у процесу вас
питно-образовног рада.
• Креативност и дивергентно мишљење као појмови у
ужем смислу подразумевају да ученици показују креатив
ност у игри медијима стварајући различите прилазе и одго
воре на одређене задатке, на маштовит и лични начин како
би стварали оригиналне ликовне радове. У конкретном раду
креативност би значила да ученик продукује маштовите ли
ковне радове који су оригинални и вредни.
• Истраживање и експериментисање у ликовном раду под
разумева истраживање и експериментисање идејама, мате
ријалима, алаткама и техникама, при чему ученик у изве
сном смислу има свесну намеру и може да постави границе
свог истраживања како би вредновало свој успех или неу
спех, и у односу на то предузео следећи корак.
• Преузимање одговорности и учење на грешкама би зна
чило да ученик треба да буде сигурно у преузимању ризи
ка, трудећи се да уноси нове идеје и процесе без страха од
грешке.
• Компетенције подразумевају стицање вештина потреб
них у ликовном стваралаштву. Ученик треба да буде спо
собан да примени ове вештине када истражује, анализира,

4 Nacional curriculum UK (2012) мрежна адреса документа (url): <http://
www.education.gov.uk/ и https://www.gov.uk/government/collections/natio
nal-curriculum– приступ 10.01.2014.
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размишља, ствара, дизајнира, изражава и вреднује, прави
избор медија, техника и процеса рада.
• Анализирање представља кључни елемент практичних ис
траживања, развоја идеја и критичког мишљења. Доказ за
анализу се може огледати у различитим видовима комуни
кације – дискусијама, кроз ликовно изражавање као и оста
лим формама комуникације.
• Дизајнирање укључује обликовање форми различитих
сврха и намена и радну повезаност са праксом.
• Евалуација или процењивање представља континуиран
процес и треба да укључује процену личних избора идеја,
техника и материјала, напредовање ученика у раду и резул
тате које постиже.
• Медијуми подразумевају манипулисање класичним меди
јумима, као и новим технологијама.
• Разумевање културе подразумева способност да се истра
жује култура свог друштва и друштвене заједнице, групе у
којима се учествује и питањима локалног и националног
идентитета. Такође, подразумева комуникацију ученика са
опсегом уметничких дела из различитих контекста, препо
знавање различитих карактеристика разних култура и ко
ришћење истих као информација за сопствено креирање и
стварање.
• Контекст или значење подразумева повезивање значења
које се огледа у креативној и културној индустрији, као и
разумевање улоге ликовних и примењених уметника и ди
зајнера у различитом опсегу култура, времена и значења.
• Критичко разумевање представља анализирање и кри
тичку евалуацију као кључне аспекте креативног процеса.
Ученици треба да развијају ове вештине у односу према
свету који га окружује, његовом личном стваралаштву као
и стваралаштву осталих. Такође критичко разумевање под
разумева и истраживање визуелних, тактилних и осталих
чулних опажања сопственог рада и радова других, комуни
кацију са идејама, уметничким делима и уочавање како су у
њима саопштене вредности и значења.
• Развој сопствених погледа и изражавања рационалног и
разложног просуђивања подразумева развој и усвајање јези
ка за изражавање мисли и идеја, изграђивање и вредновање
ставова заснованих на постојећим вредностима или вредно
стима које сами креирају.
• Истраживање и креирање подразумева способност
ученика да развија идеје и намере кроз разне облике
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опсервације, искуства, инспирације, имагинације и осталих
извора. То може да укључује инспирисање радовима дру
гих, ликовно обликовање на основу сопственог искуства и
на основу маште, као и реакције на стимулусе (подстицаје),
или коришћење опажаја „на први поглед” да би се забележи
ли доживљаји и идеје у визуелној и писаној форми. Такође
ученик треба да буде оспособљен да истражује како да из
рази и прави идеје користећи ликовне елементе и изражајне
могућности медија, као и да ствара свесно ликовне радове,
бирајући материјале, технике и процесе.
• Ликовно обликовање као процес изражавања подразумева
способност ученика да комуницира осећањима, искустви
ма и идејама, као и да се ликовно изражава. Ово може да
укључује следеће: да ученик креира и открива (визуелиза
ција, замишљање, машта); да опажа, истражује и проналази
(свесно и са намером поступа, размишља и памти); да ис
тражује идеје и могућности; да ствара из задовољства; да
комуницира осећањима, идејама и искуствима са другима
(визуелизација, коришћење знакова и симбола).
• Истраживачки рад и вештине подразумевају способност
коришћења истраживачког рада и истраживачких вештина
у ликовном стваралаштву (развијање идеје и намере када
ствара ликовни рад), способност да се анализира, одабире
и испитује критички, сумња и покрећу питања, да се пра
ве разумни избори када се истражује лични рад. Такође се
подразумева да се показује промишљено коришћење разли
читих извора, укључујући и сигуран интернет да би са на
мером пронашли информације развијајући при том анали
тичке вештине и напредак у идејама, да се организује и пре
зентује свој материјал и информације у подесним формама.
Ученици би требало да буду способни у складу са узрастом
да разумеју писане, визуелне и остале форме и комуницира
ју са окружењем.
• Еманципација и социјализација у контексту ликовног
васпитања и образовања подразумевају осамостаљивање,
укључивање у друштвени живот, уклапање у друштвену за
једницу, процес прилагођавања ученика друштвеним нор
мама живота, морала и понашања, које се може огледати и
кроз самосталност у стваралачком мишљењу и деловању.
• Емпатија, толеранција и хумани ставови се односе на
развој способности саосећања са туђим мишљењем, осећа
њима, уживљавање у неки догађај или уметничко дело, за
тим уважавање права и прихватање различитости веровања,
мишљења, обичаја других људи и заједница и поштовање
људских права.
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• Култивисање ликовних способности подразумева оплеме
њивање и усавршавање ликовног језика које се огледа у спо
собности стваралачког мишљења и деловања.

Појмови који се односе на предмет и област
проучавања и деловања
Појмови се односе на истраживање медија, процеса и тех
ника у дводимензионалним, тродимензионалним и новим
технологијама, као и на упознавање са опсегом уметничких
дела кроз савремени, историјски и лични контекст и разу
мевање ликовних, примењених и дизајнерских техника и
процеса.
• Ликовно укључује савремене и традиционалне, концепте,
форме и медијуме изражавања кроз различите културе.
• Примењено се односи на продукте у уметности, занатима
и дизајну који су онолико добри колико су радно повезани.
Примери задатака радне повезаности укључују радну са
радњу на пројектима и преузимање улоге између дизајна и
нивоа продукције. Ово може да укључује рад на пројектним
задацима са коришћењем нових технологија које су засту
пљене у професионалном окружењу.
• Дводимензионално подразумева цртеже, слике, графи
ке, фотографију, површинску декорацију и информатичкокомуникацијску технологију (ITC).
• Тродимензионално подразумева обликовање текстила,
скулптуре, керамике, накита, сценских лутака и реквизита,
инсталације и слично.
• Нове технологије укључују анимацију, филм, видео и веб
дизајн.
• Учење опсега уметничких дела подразумева да ученици
треба да се упознају са широким опсегом уметничких дела
из националног и светског уметничког наслеђа, истражују
ћи њихову функцију и везу са околином и потребама дру
штва.

Појмови који се односе на курикулум
Зависно од узраста курикулум треба да пружи различите мо
гућности у односу на знања, вештине и способности, проце
се и садржаје области ликовног васпитања и образовања.
• Радна сарадња укључује развој осетљивости и вештина
потребних за закључивање, процењивање и учествовање у
сарадничким процесима креирања и израде. Ученици мо
гу да користе информатичко-комуникацијску технологију
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(ITC) тамо где су погодни, да истражују области које су нове
за њих, укључујући идеје, технике и процесе, као и да реагу
ју на школско окружење и локалне културне утицаје.
• Учествовање у ликовној уметности подразумева посете
ликовних атељеа и студија, рад на различитим локацијама,
посете уметницима, занатлијама и дизајнерима, искуство
„учења на даљину” или „е-learning”, учење у виртуелном
окружењу (интернет), учествовање у савременој уметности
и дизајну, радећи са креативним појединцима и креативним
окружењем (ово укључује искуство у истраживању свог ра
да кроз посету музејима и галеријама) колико је то могуће,
као и да се изражавају у различитим ликовним подручјима
укључујући истовремено вежбање.
• Мултидисциплинарност подразумева истраживање у ин
тердисциплинарним и мултидисциплинарним вежбама
унутар уметности, као што је комбиновање визуелних сли
ка са звуком, говором, покретом и преношење на продукте
стваралаштва.
На основу прегледа приказаних категорија и појмова, као и
њиховог универзалног значења у контексту ликовног вас
питања и образовања, као саставних елемената курикулума
из области визуелних уметности, како у другим системима,
тако и код нас, на основу компарације са исходима у Стан
дардима, може се уочити да велики број кључних појмова
није обухваћен.

Закључна разматрања
Полазећи од основног значења и функције, циљеви пред
стављају опредељења, намере и тежње које треба оствари
ти у процесу ликовног васпитања и образовања, док исходи
представљају оствареност резултата. Циљеви и исходи се
разликују по својим основним функцијама. Циљеви омогу
ћавају планирање и развој курикулума и обично су форму
лисани у облику глаголских именица, а исходи праћење и
вредновање образовног процеса и формулисани су као ак
тивни глаголи, односно радње које ће ученици бити у стању
да ураде по завршетку програма. Исходи би требало да има
ју следеће особине: да буду усклађени са развојним и инди
видуалним карактеристикама ученика; да буду проверљиви
(али нужно не и мерљиви); да буду позитивно формулиса
ни, оствариви, комплексни и дељиви; да буду специфични
(у смислу ко, шта, кад, где и како делује) и конкретни да
омогуће адекватну организацију васпитно-образовног рада
и проверу постигнућа, да буду прецизни, јасно формулиса
ни да би се спречила различита тумачења.
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Ликовно васпитање и образовање, посебно настава ликовне
културе у општем образовању, има првенствени задатак да
допринесе перцептивно-моторном, социо-емоционалном,
естетском, духовном и когнитивном развоју ученика, уз
стицање одговарајућих искустава и сазнања из домена визу
елне уметности, својеврсну прераду и процес изражавања.
Одређивање циљева/исхода управо треба да обухвате све
наведене аспекте, како би омогућили пуновредан развој и
очување интегралности дечје личности. На основу анализе
Стандарда и препорука датих у овом раду за њихово реви
дирање, може се закључити следеће:
•

Препорука је да се редефинишу три наведене обла
сти, а које се односе на медије, технике и материја
ле, на елементе, принципе, садржаје, као и визуелну
уметност, и да се уведе као посебна, четврта област,
а то је стваралачки процес, који се може сагледати
кроз а) медији, технике и материјали – практична
примена, садржаји – идеје и значења у односу на при
казане теме и мотиве, б) ликовни језик – примена ли
ковних елемената и принципа компоновања и в) ли
ковни израз – перцепција, доживљај и креативност,
из којих би били изведени исходи преко кључних
компоненти учења;

•

Да се јасније и прецизније дефинише појам „визуелна
уметност” и подела уметничких грана, односно
дисциплина унутар ње, 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,
индустријски дизајн, дизајн ентеријера, модни дизајн,
дизајн текстила, дизајн амбалаже...), укључујући и
архитектуру. Такође, потребно је јасније одређење
и категоризација медија као што су класични и нови
медији који спадају у домен техника, материјала и
начина њихове примене у визуелној уметности;

•

Уочено је да су Стандардима обухваћене само три
категорије когнитивних процеса које се односе на
разумевање (разликује/лоцира, описује, препозна
је), примену (изводи, користи) и анализу (анализира,
одабира), док су памћење, вредновање и креирање
потпуно изостављени. Полазећи од општих обра
зовних и васпитних циљева, као и специфичних на
ставе ликовне културе, потребно је допунити опсег
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постојећих исхода у Стандардима у свим димензи
јама когнитивних процеса, посебно вредновања и
креирања, и на тај начин проширити опсег ученич
ких компетенција уз уважавање њихових развојних
могућности и индивидуалних потреба.
•

Такође, доживљавање, односно активирање чулних
утисака и покретање емоционалних процеса је један
од услова за стваралачко изражавање, али ни оно није
предвиђено исходима у званичним Стандардима. За
постављање значаја и функције доживљаја и емоцио
налног односа према различитим чулним и сазнајним
елементима негирају стваралаштво у потпуности.
Узимајући у обзир да Блумова таксономија глагола
покрива когнитивне аспекте знања, вештина и ставо
ва, али не и перцептивни и емоционални аспект, који
су саставни и неизоставни део стваралачког процеса,
неопходно је дефинисати их кроз категорије и димен
зије перцептивних, емоционалних и креативних про
цеса на основу којих се могу одредити циљеви/исхо
ди у домену стваралаштва. Препорука је да се исходи
у стандардима ослањају, поред когнитивних процеса,
и на 1. перцепцију (од опажања до мишљења), 2. до
живљај и 3. креативност. Категорије које се односе на
димензије перцептивних, доживљајних и креативних
процеса које би требало узети у обзир при дефиниса
њу исхода предложени су у овом раду.

•

Редефинисати опште и специфичне циљеве, као и ис
ходе за крај обавезног образовања у настави ликовне
културе које би требало узети у обзир при ревиди
рању Образовних стандарда у овој области. У реде
финисању општих и специфичних циљева ликовног
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
првом месту развојних и индивидуалних могућности
и потреба ученика. При одређивању циљева/исхода,
потребно је јасно дефинисати и обухватити опште и
специфичне појмове и њихово значење у домену ли
ковног васпитања и образовања а који се односе на
знања, вештине и способности, на предмет и област
проучавања и деловања и на курикулум.

На крају, треба рећи да нема објективно исправне уметно
сти, као ни правила за уметнички успех, јер правила ко
ја су људи створили се константно мењају, а њен значај и
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
ученика у ликовну културу, зависно од њиховог узраста, по
треба и индивидуалних могућности, омогућавајући им да
кроз ликовно стваралаштво изражавају себе и комуницирају
са окружењем. „Ликовна уметност може да обезбеди шан
су за раст неколико виталних подручја – перцептуални раст
кроз сва чула, креативни развој кроз флексибилност, машту,
оригиналност, флуентност у мишљењу, емоционални раст,
односно способност да се ученик суочи са новим ситуација
ма, као и да изрази лепа или ружна осећања, интелектуални,
друштвени и естетски развој. Такође ликовно стваралаштво
треба да обезбеди шансу да ученик истражује, прави гре
шке, опробава, има осећај страха или мржње, љубави или
радости. Најважније је да треба да има сва ова животна ис
куства за себе као јединку, индивидуу која може, треба и ми
слиће за себе.”5
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OFFICIAL EDUCATIONAL STANDARDS IN THE FIELD
OF VISUAL CULTURE AT THE END OF COMPULSORY
EDUCATION - HOW TO OVERCOME DEFECTS
Abstract
Considering general principles of fostering creativity in children and
youngsters together with empirically proven knowledge of numerous
experts and the tendency of modern teaching methods in the field of
creativity, it becomes clear that the range of knowledge, skills and
attitudes in art education provided by the Educational standards for the
end of compulsory education in Serbia is incomplete and unsystematic.
The current conception of Standards in the field of visual arts is
completely pointless due to the omission of the aspect of creativity.  
The consequences of the issues established in the Current conception
of standards in the field of visual arts are harmful not only for the
development of children’s creativity, but also for the development of the
entire personality. In this way the basic human, above all children’s right
and need for creative expression and action is formally disabled. Also,
performing of the key objectives in art education, especially teaching
art is disabled. The key objectives are just formally represented in
some issues within Standards without possibility of their systematical
realization within the current educational practice.
Key words: Standards in education, teaching art, children’s artistic
creativity
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ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ
ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ
ЈЕЗИКА ЗА СТУДЕНТЕ
ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Сажетак: Учење француског језика у оквиру редовног програма
на основним студијама ликовних уметности може се уврсти
ти у специјалан вид наставе страног језика, такозвани ФОС (од
француског Le Français sur Objectifs Spécifiques), и подразумева
учење француског језика са посебним циљевима, најчешће у про
фесионалне сврхе. У овом случају реч је о курсу француског који
би студенте припремио за сналажење у ситуацијама типичним
за професионални или универзитетски миље. Реализацију оваквог
програма карактерише низ припремних етапа типичних за ди
дактику ФОС-а. То су: анализа потреба, прикупљање података
и дидактичка обрада материјала. Имајући у виду непостојање
посебних уџбеника намењених искључиво студентима ликовних
уметности, улога је наставника да сам анализира потребе, и на
основу постављених комуникативних, лексичких, граматичких и
интеркултуралних циљева, сам конципира дидактички материјал.
Циљ оваквог вида наставе је да се посебним одабиром дидактич
ког материјала и метода ликовно уметнички садржаји интегришу
у учење француског језика.
Кључне речи: образовање, француски језик, ликовне уметности,
циљеви наставе
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Увод
Предавати француски као страни језик студентима ликов
них уметности значи истовремено познавати како споме
нути страни језик, тако и дискурс овог језика типичан за
област ликовних уметности.
У тексту који следи покушаћу да изнесем нека од разми
шљања и решења до којих сам дошла током рада са студен
тима на Факултету ликовних уметности у Београду, ослања
јући се на непосредно искуство, као и на референтну лите
ратуру из области дидактике француског као страног језика,
са посебним освртом на наставу француског са посебним
циљевима (у француској терминологији познатим под акро
нимом ФОС – Français sur objectifs spécifiques), који је од
суштинског значаја за елаборацију наставног програма ове
врсте.
Наиме, припрема једног оваквог програма захтева од на
ставника додатно залагање, будући да је он својим образо
вањем припремљен најчешће само за наставу општег јези
ка, што искључује познавање многобројних специфичности
присутних у разноврсним подручјима рада и студирања, у
овом случају реч је о области ликовних уметности. Због не
постојања уџбеника (како на српском, тако и на француском
тржишту) конципираних да одговоре захтевима ове публи
ке, наставник је обавезан да у функцији задатих циљева и
анализом конкретних потреба студената, прикупи неопход
ну грађу и самостално креира дидактички материјал. Дакле,
централна тема овог текста биће управо наведени проблеми,
као и налажење одговора на следећа питања: како је могуће
предавати језик неке области уколико наставник није специ
јалиста за ту исту област? Која су знања и компетенције које
наставник мора имати како би успешно реализовао програм
учења језика?
Сви циљеви учења страног језика су описани и објашњени
у Заједничком европском референтном оквиру за језике (ЗЕ
РОЈ), који дефинише целину од шест нивоа знања, и који
служи као параметар за одређивање степена владања стра
ним језиком. ЗЕРОЈ подстиче наставнике да наставне про
граме израђују у функцији потреба, мотива, карактеристика
и способности ученика, што заправо чини саму окосницу
комуникативног приступа, који ученика поставља у среди
ште наставног процеса. У ЗЕРОЈ-у су изложени дескрип
тори језичких способности, као и мерне лествице (скале
евалуације) које наставнику служе као ослонац при дефи
нисању потреба и изради наставног програма. Како би то и
успео, наставник мора да нађе одговоре на следећа питања:
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• Због чега је ученику потребно знање страног језика?
• Шта треба да научи како би био оспособљен да га у пот
пуности користи?
• Који су ученикови мотиви за учење страног језика?
• Ко је ученик (годиште, пол, друштвено окружење и ниво
образовања)?
• Каква су знања, вештине и искуство ученика са којим ће
наставник радити?
• У којој мери су му доступни уџбеници, приручници
(граматике, речници, итд.), аудиовизуелна и информатич
ка средства (дидактички материјал)?
• Колико времена може, жели, или је спреман да посвети
учењу страног језика? 1
Ниједан програм учења француског језика са посебним ци
љевима не би се могао реализовати без осврта на поступак
рада типичан за ФОС методологију, на основу кога настав
ник креира наставни програм у зависности од типа публике.
Од тренутка појављивања потребе за ФОС пројектом па све
до почетка наставе, одвија се дуг и сложен процес који се,
према Ж. М. Манжјанту (Mangiante) и Ш. Парпет (Parpette)
може систематизовати у 5 етапа:
1) Захтев за организовање наставе
2) Анализа потреба
3) Прикупљање података
4) Обрада/анализа података
5) Елаборација дидактичких активности.2
Ипак, овде није реч о стриктном поступку, будући да би би
ло парадоксално говорити о јединственом процесу за све
различите ситуације из којих може да се јави захтев за ФОС
програмом. Важно је да сваки наставник страног језика буде
упућен у овај глобални поступак, који ће касније адаптирати
својим потребама и у складу са својим могућностима, што
је и најбитније. Циљ овакве схематизације је заправо разви
јање рефлексивног поступка којим би наставник, на основу

1 Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, Enseig
ner, Évaluer (2001) Conseil de l’Europe, Paris: Les Éditions Didier, p. 4.
2 Mangiante, J. M. аnd Parpette, C. (2004) Le Français sur Objectif Spécifi
que: de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette,
p. 7-8.
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свог искуства, као и стечених методичких знања, развио
сопствену стратегију за разраду једног ФОС програма.
У сваком случају, три етапе овог процеса су неизоставне.
То су анализа потреба, прикупљање података и елаборација
дидактичких активности.

Анализа потреба
„Потребу дефинишемо као средство неопходно за пости
зање посебних циљева.”3
Етапа од круцијалног значаја за елаборацију ФОС програ
ма, анализа потреба подразумева прикупљање информација
везаних за циљне ситуације у којима ће ученици бити у при
лици да користе страни језик. Ова анализа се може спрове
сти директно, уколико наставник има могућност да сретне
ученике пре почетка наставе. У том случају ученици сами
могу да одговоре на питања која наставник најчешће при
преми у форми упитника. У супротном, прве информације о
циљним ситуацијама наставник добија од институције која
предлаже ФОС програм, затим од франкофоних институци
ја са којима ће се ученик сусрести након похађања наста
ве, као и на основу својих искустава и   представа о датој
области. Треба нагласити да су ово идеалне околности за
почетак реализације једног ФОС програма. У нашем слу
чају, студенти ликовних уметности углавном немају преци
зне циљеве, нити искристалисане ситуације у којима ће им
знање француског бити неопходно. И поред тога, факултет
охрабрује учење француског језика због добре сарадње са
неколицином француских виших уметничких школа и мо
гућих размена студената, као и стипендија за студентске
боравке у Француској.
Оног момента када су наставнику јасне конкретне језичке
потребе ученика, постаје лакше одредити у ком правцу, с ко
јим циљевима и којим ће се током одвијати настава. Циљеви
наставе се најчешће односе на лингвистичке компетенције
које ученик мора савладати како би успешно комуницирао у
ситуацијама типичним за област о којој је реч.
Током анализе потреба, наставник покушава да добије
прецизне одговоре на следећа питања:
• За време своје професионалне или универзитетске ак
тивности, у којим ситуацијама ће ученик користити фран
цуски језик?
• Ко ће му бити саговорници?
3 Courtillon, J. (2003) Élaborer un cours de FLE, Paris: Hachette, р. 19.
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• О којим темама ће разговарати?
• На који начин?
• Шта ће морати да чита?
• А да напише? 4
Како би створио прву идеју о специфичностима публике,
наставник креира упитнике с циљем да стекне увид у прет
ходна знања, стратегије учења блиске ученицима, могуће
циљне комуникационе ситуације, привилеговане језичке
компетенције, као и индивидуалне потребе сваког ученика.
Осим питања која се налазе у готово сваком упитнику пону
ђеном од стране већине језичких центара, а која се односе
на горепоменуте категорије, упитник намењен одређивању
језичких потреба студената ликовних уметности могао би се
обогатити и следећим питањима:
1. Да ли сте упознати са и, уколико јесте, шта конкретно
знате о:
-  вишим уметничким школама у Француској или некој
другој франкофоној земљи?
- француским стипендијама за стране студенте?
- организацији и функционисању наставе на вишим умет
ничким школама у Француској или некој другој франко
фоној земљи?
- друштвеном статусу и положају француских уметника?
-  могућности учествовања на некој међународној изло
жби студентских радова организованој у Француској?
- уметничким радионицама у Француској?
2. Уколико одлазите у Француску на одређени стаж или
студентску размену, знате ли у којој регији ћете борави
ти? И ако да, имате ли неке информације о тој регији као
и о њеној уметничкој култури и наслеђу?
3. Шта очекујете од тог боравка?
4. У којим комуникативним ситуацијама ћете се налази
ти?
5. Који речник је неопходан за успешну комуникацију у
уметничким круговима?

4 Према Mangiante, J. M. and Parpette, C. (2004) Le Français sur Objectif
Spécifique: de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Paris: Hac
hette, р. 12.
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Важно је напоменути да ови упитници нису једини инстру
мент за анализу потреба, и требало би их употпунити ин
формацијама добијеним из усмених разговора, најчешће на
матерњем језику. На основу подробне анализе добијених
информација, могу се поставити прве хипотезе о циљним
ситуацијама:
1. Упознати се са организацијом високог уметничког
образовања у Француској;
2. Упознати се са структуром и функционисањем умет
ничких институција у Француској;
3. Разумети предавања на универзитету;
4. Разумети упутства и инструкције професора која се од
носе на технике, процесе, поступке, алате и остале методе
коришћене приликом практичне наставе;
5. Успоставити и одржати комуникацију са колегама и
професорима, говорити о свом раду;
6. Читати упутства, уџбенике, референтну литературу,
уметничке магазине, итд;
7. Водити белешке, писати семинарске радове.
У оквиру учења језика у области ликовних уметности, има
специфичних циљева које није тешко одредити. Генерално
гледано, потребно је студентима олакшати усмену и писме
ну конверзацију, помоћи им у савладавању вештине читања
текстова из њихове струке, припремити их за успешну ко
муникацијску размену са колегама и професорима, укратко,
оспособити их да посредством француског језика дођу до
знања и информација из области ликовних уметности. Ко
ју језичку компетенцију би требало привилеговати, усме
ну или писмену? То зависи од професионалног контекста
у којем ће се студент наћи након завршеног језичког кур
са. Уколико се студент припрема за студирање на неком од
франкофоних универзитета, наставник је дужан да подстиче
обе компетенције. С друге стране, ако студент има прилику
да учествује у некој од међународних ликовних радионица,
или да на франкофоном тлу излаже са студентима из ино
странства, наставник би требало да инсистира на компетен
цији усменог разумевања и изражавања. Ни у ком случају не
би требало запоставити компетенцију читања, која је неоп
ходна и од великог значаја током читавог процеса професи
оналног усавршавања.
Као што смо видели, није велики проблем одредити неке од
специфичних циљева наставе и учења француског језика у
домену ликовних уметности. Међутим, много већи проблем
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представља дидактичка и методолошка обрада материјала
чији је задатак да на адекватан начин код студента развије
циљане језичке компетенције. Наиме, да би се студент ли
ковних уметности осећао лагодно у свакој од горенаведених
ситуација, он мора владати великим бројем лингвистичких,
социолингвистичких и прагматичних знања.
Поступак анализе потреба који смо управо описали био би
идеалан почетак разраде једног ФОС програма, у случају да
је тај програм резултат конкретне потражње студената који
имају реалну перспективу да учествују у ликовној радиони
ци, стажу или пак да проведу неко време на једном од фран
кофоних универзитета. Није потребно посебно наглашавати
да контекст и разлози за учење француског језика на Фа
култету ликовних уметности у Београду нису ове природе.
Заправо, ситуација је скоро идентична на већини нефилоло
шких факултета. Дакле, студенти су обавезни да похађају
један страни језик, најчешће конципиран као језик струке
(langue de spécialité), што би значило да студенти права уче
„француски за правнике”, студенти економије „француски
за економисте”, итд. Француски дидактичар Д. Леман (D.
Lehmann) у овом случају говори о „специфичној публици
без специфичних циљева”, будући да је реч о студентима
који не студирају француски језик, већ неку другу област, и
који у свом програму имају обавезан страни језик:
„У њиховом непосредном језичком окружењу не постоји ни
шта што би им наговестило да ће имати прилику да кому
ницирају на француском и ван оквира часова. (...) Инсти
туција је уместо њих одлучила да, пошто су они студенти
права, медицине или антропологије, онда ће и учити фран
цуски за правнике, лекаре или антропологе.”5
Мотиви који утичу на одлуку студената ликовних уметности
да се упишу на француски језик су врло разнолики. Неки од
њих су „лажни почетници”, којима је циљ да учврсте већ
стечена знања и осигурају добру оцену. Неки су већ оства
рили значајне контакте са уметничким школама на франко
фоном говорном подручју, и имају јаку мотивацију да по
бољшају своје знање француског. Ту су наравно и они који
су охрабрени чињеницом да је течај намењен почетницима,
те им је мотивација ништа друго до убеђење да предмет не
ће захтевати много рада и труда. Ова хетерогеност се наро
чито огледа у потребама студената, и карактерише је осци
лирање од врло конкретних до скоро никаквих идеја о евен
туалној користи учења француског језика. Улога наставника
5 Lehmann, D. (1993) Objectifs Spécifiques en langues étrangères, Paris:
Hachette, р. 54.

268

БОЈАНА НОВАКОВИЋ
у оваквој ситуацији је од пресудног значаја за подстицање
мотивације, уклањање треме, развијање стратегија учења,
као и подизање самопоуздања студената. Већ на првим ча
совима, изузетно је важно изложити им реалне могућности
и перспективе употребе француског језика, са акцентом на
њиховом ликовном и академском усавршавању, затим тре
бало би упознати их са сарадњом факултета са франкофо
ним уметничким школама и информисати их о процедурама
конкурисања за француске стипендије, размене студената,
студијске боравке, итд. Поред тога, ослањајући се на прин
ципе когнитивистичке психологије, наставник упознаје сту
денте са различитим стратегијама учења које сваки студент
прилагођава сопственим навикама у учењу. Студент најпре
мора научити како да издвоји сувишне информације, да у
функцији својих потреба изабере сопствени ритам учења,
као и да развије личне стратегије учења. У принципу, ово
лично ангажовање студената би требало да реши проблем
мотивације. Јер, лично интересовање и учешће студената у
свим предложеним активностима, водиће ка напретку у по
знавању дискурса типичног за област ликовних уметности,
што ће им омогућити сналажење у свим споменутим ситу
ацијама. Студент ликовних уметности ће, дакле, посебну
пажњу посветити језичким аспектима професије за коју се
припрема, и усредсредиће се искључиво на језичке компе
тенције које су му неопходне. Једноставно речено, он учи да
свој посао обавља на француском језику. И овде, тзв. „педа
гогија задатка” добија свој прави значај, како би студента од
самог почетка учења језика ставила у конкретне комуника
тивне ситуације, а затим ослобађањем говора и осећаја за
довољства због конкретне практичне и ситуацијске примене
наученог, значајно утицала на његово самопоуздање.
Појам задатка је новина у методичкој пракси, и појављује се
у посткомуникативном периоду у виду тзв. „акционог при
ступа”. „Задатак” је шири појам од „говорног чина”, иначе
окоснице комуникативног приступа, јер, будући да је сваки
човек социјално биће, свака његова реч је један вид социјал
ног деловања, или акције. Сходно томе, користити страни
језик не значи само комуницирати (давати и добијати ин
формације), већ и деловати на саговорника на страном је
зику. Под задатком се, према ЗЕРОЈ-у, подразумева „свако
деловање које има за циљ да доведе до резултата, било да
је реч о неком проблему, обавези коју треба испунити, или
циљу који смо себи зацртали. У том смислу, ослањајући се
на ову дефиницију, задатак може такође бити: померити
ормар, написати књигу, донети одлуку при склапању угово
ра, одиграти партију карата, поручити јело у ресторану,
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превести текст на страни језик или у оквиру групе припре
мити школске новине”.6

Прикупљање података
Приликом израде програма наставе и учења француског је
зика са посебним циљевима, прикупљање података је етапа
која следи одмах након анализе потреба и представља само
„тежиште методолошког ФОС поступка”.7 Ова етапа подра
зумева посебно лично ангажовање наставника и спроводи
се у функцији већ анализираних потреба и конкретних ситу
ација у којима ће студенти имати прилику да користе фран
цуски језик. Наиме, прикупљени подаци пружају наставни
ку увид у дискурс типичан за област ликовних уметности, и
служиће му као база за израду дидактичког материјала и ор
ганизовање наставе. Такође, ова фаза омогућава наставнику
да потврди, употпуни, па чак и умногоме измени претходну
анализу потреба, која заправо остаје хипотетичка све док се
не потврди на терену.
Ово је фаза у којој је наставник принуђен да изађе из свог
уобичајеног радног окружења и уђе у непознату професио
налну средину, где мора да објасни циљ своје „мисије”, како
би дошао до жељених информација. Има области које на
ставник боље познаје, међутим, бројне су и оне које су му
потпуно стране, бар кад је реч о дискурсу и лексици типич
ним за дату област. Зато је неопходно спровести истражива
ње на лицу места. Он је, дакле, обавезан да заказује састан
ке, посећује различите локације, подстакне интерес својих
саговорника, а све у циљу упознавања са ситуацијама за које
треба да припреми своје ученике. Фактор времена је овде
од пресудног значаја, и може представљати велику тешко
ћу, уколико су рокови за израду програма кратки и строго
утврђени. Врло је важно снимати све разговоре, дискусије,
предавања, како би се стекао увид у комплексност усменог
дискурса. Први задатак прикупљања података је да настав
нику пружи увид у дату област, њене актере, ситуације, нај
присутније документе, видове комуникације и сл.
Други задатак се односи на дидактичку димензију, јер ће
прикупљени подаци чинити део педагошког материјала. По
стоје подаци који ће бити употребљени у својој оригинал
ној верзији (најчешће су то писани документи, формулари,
6 Cadre européencommun de référence pour les langues: Apprendre, Enseig
ner, Évaluer (2001), Conseil de l’Europe, Paris: Les Éditions Didier, p. 16.
7 Mangiante, J. M. аnd Parpette, C. (2004) Le Français sur Objectif Spécifi
que: de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette,
p. 46.
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часови, предавања, радио и телевизијски документи, итд.),
док ће остали бити обрађени како би били доступнији и ра
зумљивији ученицима. Реч је углавном о компликованијим
текстовима који се морају прилагодити нивоу ученика. Нај
зад, постоје и они документи који неће бити директно ко
ришћени на часовима, већ ће служити као база за израду
других текстова. Када је реч о подацима интеркултуралног
типа, они се најчешће прикупљају путем интервјуа, јер су
подаци те врсте изразито имплицитни, те се морају експли
цитно објаснити ученицима који први пут ступају у контакт
са француском говорном средином и обичајима. Додатну
тешкоћу представља место, тј. земља у којој ће се органи
зовати настава. Проблем је најчешће везан за конкретне је
зичке потребе, јер уколико је циљ учења језика одлазак на
усавршавање у Француску или неку другу земљу францу
ског говорног подручја, да би прикупљени подаци били ре
левантни, требало би да наставник отпутује и анализира си
туацију изблиза. На тај начин он путем интервјуа, снимака
и прикупљених писаних докумената, добија директан увид
у дискурс и комуникативне ситуације за које студенте тре
ба припремити током наставе. Уколико одлазак на говорно
тле није остварив, наставник се мора ослонити на локалне
ресурсе и ступити у контакт са студентима и уметницима
који су већ проживели слично искуство у иностранству. На
равно, интернет је данас од велике помоћи и у великој мери
олакшава прикупљање докумената, који су лако доступни,
било да је реч о информацијама које се тичу високог умет
ничког образовања, уметничких институција, музеја, гале
рија, или пак о читавим текстовима, брошурама, критикама
са којима ће се студенти ликовних уметности сусретати сва
кодневно. Након ове етапе прикупљени документи подлежу
дидактичкој анализи, која ће дефинитивно одредити место
ових докумената у изради наставног материјала.

Разноврстност дидактичког материјала
Анализом разних типова докумената као и различитих го
ворних размена, наставник припрема дидактички материјал
и осмишљава наставни програм. Ипак, на структуру часова
утицаће различити фактори: лингвистичка и дискурзивна
комплексност докумената, њихова реална употребљивост,
аутентичност и доступност. Треба бити обазрив при одаби
ру докумената, они не би смели да буду претешки, јер би
у том случају превазишли наставникове способности, нити
превише једноставни јер не би привукли пажњу студената
који релативно добро познају област ликовних уметности.
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Имајући  у виду специфичност и аутентичност сваког ФОС
програма, веома је тешко пронаћи на тржишту комплетан
дидактички материјал који би стопостотно одговорио на  
специфичне потребе наставе. Заправо, што су потребе на
ставе страног језика специфичније, то је доступност настав
ног материјала мања. Из тог разлога наставник је принуђен
да сам осмисли програм и педагошке алатке, које се уоста
лом не разликују много од оних које се користе у настави
општег француског језика, међутим неопходно је да се оне
организују и прилагоде специфичним потребама и циљеви
ма студената.
Ипак, када је реч о настави-учењу француског са посебним
циљевима, на тржишту постоје многобројне наставне ме
тоде за учење пословног француског, француског за меди
цину, туризам, право, итд. Међутим, овакви уџбеници могу
послужити само као ослонац, а не основни и једини мате
ријал у настави, јер они углавном исцртавају обрисе чита
ве области, а не одговарају на прецизно одређене циљеве
који су различити од случаја до случаја. Према истражива
њу спроведеном од стране Министарства спољних послова
Француске 1990. године, а које се односи на заступљеност
учења француског као страног језика у различитим профе
сионалним делатностима, можемо закључити да је учење
француског у друштвеним и хуманистичким наукама на
последњем месту, што има директан утицај на реализаци
ју и издавање дидактичког материјала, кога практично, како
на француском, тако и на нашем тржишту, нема. Резултати
истраживања су следећи:
1. Пословни и комерцијални француски
2. Француски за туризам и хотелијерство
3. Француски за природне и техничке науке
4. Правни француски
5. Француски за међународне односе
6. Француски за медицину
7. Француски за односе са јавношћу и француски у адми
нистрацији
8. Француски за писмено и усмено превођење
9. Француски за пословне секретаре
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10. Француски за друштвене и хуманистичке науке (исто
рија, књижевност, уметност, психологија, филозофија,
социологија).8
Ипак, не би требало изоставити уџбеник Le français à tra
vers l’art (Француски кроз уметност), ауторке Миланке Пере
(М. Perret).9 Намењен је студентима ликовних, примењених,
драмских и музичких уметности. Није реч о класичној ме
тоди за учење француског језика, већ о богатој компилацији
докумената из различитих области уметности, која има за
циљ развијање литерарног, уметничког и критичког разми
шљања код студената који већ у великој мери владају фран
цуским језиком. Иако се не може користити као основни уџ
беник при изради наставног програма за студенте ликовних
уметности, ово дело је богат извор текстова, вежбања, тема
за усмено и писмено изражавање, занимљивости и култу
ралних података прикупљаних из многобројних збирки,
књига и часописа, и од изузетне је користи при елаборацији
дидактичког материјала.
Као последица свега претходно наведеног, улога наставника
француског је да истражује, прикупља, позајмљује, анали
зира, адаптира документе, како би створио сопствени пра
вац, сходно анализираним потребама студената, и у зави
сности од универзитетског програма, као и времена којим
располаже. Анри Бес (Henri Besse) је на тему елаборације
дидактичког материјала у настави француског као страног
језика, рекао следеће:
„Немогуће је да наставник потпуно сам припреми садржај
сваког часа, да прикупи звучне и визуелне документе, и да
сваког дана изнађе одговоре на потребе ученика.” 10
Ипак, многобројне су ситуације у којима је наставник су
очен са управо оваквим проблемом, и када мора да уложи
сва своја знања, умећа, време и средства, како би, доследно
постављеном циљу, пронашао начине којима би ученицима
помогао да тај циљ и остваре. Дискурс типичан за ликовнe
уметности захтева од наставника управо овакав приступ. Као
што је објашњено у претходном поглављу, с циљем да при
купи документе релевантне за дидактичку употребу на часу
француског језика, наставник посеже за разним начинима,
8 Преузето из Mourlhon-Dallies, F. (2008) Enseigner le français à des fins
professionnelles, Paris: Didier, р. 27.
9 Perret, M. (1998) Le français à travers l’art, Beograd: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva.
10 Besse, H. (1995) Méthodes, méthodologie, pédagogie, in Le Français dans le
Monde, Recherches et Applications, Méthodes et méthodologies, Paris: CLE
International, p. 106.
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од успостављања контакта са особама директно укљученим
у контекст ликовних уметности, преко консултовања разних
извора, часописа, снимака, па све до коришћења интернет
презентација музеја, галерија, високо образовних установа,
електронских часописа, итд.
У принципу, најчешће се путем анализе текстова долази до
својствености дискурса одређене области: временских, ло
гичких, реторичких везника, синтаксичких конструкција,
организације дискурса, извесних лингвистичких и грама
тичких посебности за исказивање компарације, хипотетич
ности, узрочно-последичних односа, итд. Како би се детаљ
но анализирала употреба језика у датој ситуацији, у први
план би требало ставити и комбиновати различите врсте
текстова и аудио-визуелних докумената, који би одговарали
дискурсу са којим ће се сусрести студенти у каснијем про
фесионалном или академском окружењу. Наиме, управо ова
дискурзивна анализа језика пружиће наставнику темељ за
распоређивање и организацију наставних јединица, као и
инкорпорацију споменутих докумената у наставни процес.
Свака научна област располаже одређеним бројем типичних
усмених и писаних докумената, које није тешко препозна
ти, и међу којима се могу одабрати они који ће служити као
база на часовима француског језика. Сходно томе, студен
ти ликовних уметности морају бити упознати са примери
ма докумената који свакодневно циркулишу међу њиховим
франкофоним колегама. То су разне брошуре, натписи, пла
кати, каталози, улазнице, огласи, презентације уметничких
школа, ликовне критике, специјализовани часописи, уџбе
ници, итд. Такође, неопходно је упознати их и са усменим
дискурсом у виду транскрипција предавања са факултета,
конверзације током уметничких радионица, презентације
кустоса на изложби, као и радио и телевизијских емисија.
Помоћ професора или студената ликовних уметности би се
показала драгоценом при одабиру ових докумената, будући
да су они више упућени, и јер би својом сугестијом поште
дели наставника језика непотребног лутања. Најзад, поред
података о дискурсу и лексици, анализом се одређује и је
зички ниво датог документа, који се по потреби прилагођава
нивоу ученика, и тек такав користи на часовима.
Специфичност наставе француског у домену ликовних
уметности одликује такође честа употреба визуелних дидак
тичких средстава, нарочито слике. Слика као покретач го
ворне активности појављује се у дидактици страних језика
заједно са директном методом, када су се конкретни појмови
показивали посредством слике, а избегавао се превод на ма
терњи језик. Данас је слика изузетно значајно методолошко
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средство, јер нуди многобројне и разноврсне видове педаго
шке употребе. Узимајући у обзир посебну карактеристику
студената ликовних уметности, а која се огледа у нарочитој
перцепцији визуелног, неизоставно је увођење слике као ди
дактичког средства. Ипак, избор слике мора бити брижљиво
припреман и увек ће зависити од претходно утврђених ци
љева наставе. Коришћење различитих репродукција умет
ничких дела је идеално средство за учење лексике, боја, об
лика, просторних односа, перспективе, светлости и сл. Ме
ђутим, будући да слика није само скуп визуелних елемената
и да увек носи значење, на вишим језичким нивоима може
се од студената тражити дубља анализа симболике слике,
исказивање и супротстављање мишљења, као и повезивање
знања са већ обрађеним садржајима из теоријских предме
та, нарочито историје уметности. На овај начин студенти
интегришу стечена знања, повезују садржаје различитих
предмета, обогаћују своју ликовну и општу културу, што и
јесте један од важних циљева како наставе страних језика,
тако и образовања уопште.

Специфични циљеви
Одређивање специфичних циљева је можда најделикатни
ја ствар при елаборацији једног ФОС програма. Овде ћемо
укратко предочити три таква циља, од којих су прва два лин
гвистичке природе, док трећи произлази из поља деловања
социолингвистике. Предложени циљеви су важећи за било
коју област, и у складу су са принципима Заједничког европ
ског референтног оквира за језике. Акценат ћемо ставити на
лексику, јер она у највећој мери чини специфичност области
ликовних уметности.

Лексички циљеви
Француски дидактичар Жермен (Germain) рекао је да се уз
солидно познавање лексике увек можемо снаћи на страном
језику.11 Заправо, језик струке се по својим морфосинтак
сичким аспектима не разликује много од општег језика.
Због тога би се могло рећи (упркос многим расправама на
ову тему) да се на основу лексичког фонда једне области
могу утврдити специфичности језика одређене струке. Сва
ку област карактерише обиман лексички фонд, који заправо
употребљава један ограничен број људи, те је природно што
се некад дешава да се наставник језика при изради програ
ма по први пут сусреће са специјализованим речником. Као
и ученици, и сам наставник је свестан важности познавања
11 Germain, C. (2001) Évolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’hi
stoire, Paris: CLE International, р. 36.
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речи, специјализованих термина, израза, те изгледа логично
да познавање језика једне области почива на знању речи које
су у тој области свеприсутне.
Наиме, нико до сада није  успео да докаже да се може нау
чити један страни језик без познавања његовог лексичког
фонда. Ипак, иако врло важна у елаборацији ФОС програ
ма, лексика не би требало да буде једини циљ учења језика
са посебним циљевима, јер се језик мора посматрати у сво
јој сложености и свеобухватности. Због тога је веома важно
систематизовати и прерасподелити лексику ликовних умет
ности на организоване целине које би одговарале разним
видовима ликовног израза, међу којима бисмо издвојили
цртеж, сликарство, вајарство, графику, фотографију, видео
уметност, нове електронске медије, итд. То би, дакле, била
„поглавља” која би чинила „кичму” часова француског јези
ка, око којих би се организовале наставне активности, и која
би директно утицала на избор докумената. Дакле, да бисмо
предавали француски студентима ликовних уметности, мо
рамо најпре направити инвентар лексике која чини језгро
ове области.
Сходно томе, гореспоменути различити облици ликовног
израза могу бити посматрани у функцији 5 следећих кри
теријума:
1. Историјски покрети и стилови
2. Технике реализације (типови и методе)
3. Боје
4. Материјали, подлоге и алати
5. Теме
Овој схеми могли бисмо прикључити и вокабулар везан за
уметничке институције:
1. Тип институције
2. Њена улога у уметничком свету
3. Организација
4. Догађаји
5. Запослени
Оно што студентима ликовних уметности сигурно олакшава
усвајање специјализоване лексике француског језика је њи
хова упућеност у област и константна употреба одређених
термина у матерњем језику, па се неретко дешава да студент,
на основу контекста и без икакве интервенције наставника,
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дође до значења речи. Као што смо рекли, ови критеријуми
служиће као база за организацију наставе, што би значило
да ће се дидактичка обрада прикупљених докумената врши
ти управо у тој перспективи, тј. инсистираће се на докумен
тима који најцелисходније могу одговорити на постављене
циљеве.

Граматички циљеви
Већ смо приметили да се дискурс карактеристичан за ликов
не уметности не разликује значајно од општег француског.
Исти је случај и са граматиком. Међутим, иако се за гра
матичке конструкције у једном тексту из ликовне области
или обичној дискусији међу уметницима у атељеу не може
рећи да су типичне и специфичне баш за ову област, улога
граматике  у настави не сме бити занемарена. Од зачетка ди
дактике француског језика, па све до данас, воде се жустре
расправе о улози и месту граматике у настави и учењу стра
них језика. Свака од великих метода од краја 19. века (гра
матичко-преводна, директна, аудио-орална, СГАВ, комуни
кативни приступ), имала је различит став према овом про
блему. Нпр. у аудио-оралној методи граматика се усвајала
кроз низ механичких вежбања и понављања (pattern drills),
која би доводила до аутоматизације, али не и до потпуног
усвајања које би омогућило и спонтану употребу правила у
свакодневним ситуацијама. Насупрот томе, комуникативни
приступ акценат ставља на комуникацију, где се граматич
ке грешке толеришу уколико не утичу значајно на смисао и
разумевање поруке.
Међутим, чак и уџбеници конципирани према комуникатив
ним начелима немају исти став о граматици. Док једни сма
трају да граматичка правила треба учити експлицитно (од
правила ка примеру), други фаворизују имплицитно учење
(од примера ка правилу). Могли бисмо се сложити да би нај
боље било пронаћи идеалну средину између ове две кон
цепције, и ускладити је са способностима и могућностима
ученика. Врло је важно да се граматичке датости откривају
и усвајају кроз „задатке” које треба испунити, а не као пра
вила одвојена од саме употребе језика. На тај начин се гра
матичке форме осмишљавају и везују за конкретне језичке
ситуације. Задаци се конципирају у зависности од структуре
коју треба усвојити, у нашем случају, они ће увек бити веза
ни за тематику ликовних уметности.
Као пример, навешћемо неколико структура које се најче
шће користе за давање савета:
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L’impératif
Il faut / Il faudrait + infinitif
Tu peux / Tu pourrais + infinitif
Vous devez / Vous devriez + infinitif
Могући наставни поступак је да се студенти поделе за рад
у групама и свакој групи се додели одређена тема у оквиру
које ће користити наведене структуре за давање савета. Те
ме су многобројне: како организовати изложбу, како прода
ти уметничко дело, како истражити живот и дело одређеног
уметника, како реализовати садржај брошуре за музеј или
галерију, итд. Студенти читају своје предлоге и евентуал
но помажу у раду осталих група, дајући своје сугестије и
активно учествујући у конверзацији. Ово је добар пример
како учење граматике не мора бити само пуко меморисање
и понављање структура, већ и интерактивно вежбање, које
осим усвајања одређеног граматичког правила, стимулише
ученике да размишљају и обогаћују лексички фонд, и да већ
стечена знања из своје професије употребе за активно учење
језика. Веома је важно да ученици схвате да граматичка пра
вила нису само теоријске природе, већ да су то моћна сред
ства помоћу којих ће лакше разумети и говорити на страном
језику. У сврху усвајања граматичких правила могу се ко
ристити различита наставна средства, међу њима и слике и
визуелни документи, о којима је већ била реч.

Интеркултурални циљеви
Седамдесетих година прошлог века „лингвистичка компе
тенција” у учењу језика (способност састављања грама
тички исправних реченица), замењена је „комуникационом
компетенцијом”, чији саставни део чини „социокултурална
компетенција”, тј. способност говорника да поштује соци
окултурална начела која су неодвојива од употребе језика
у одређеној ситуацији. Како се језик не може одвојити од
контекста у ком се дешава комуникација, јасно је зашто је
интеркултурална компонента неизоставна у учењу страног
језика. Она се дефинише као способност посматрања, разу
мевања и прилагођавања понашања говорника у одређеној
ситуацији на страном језику. Усвајање једног језика можемо
посматрати као низ препрека, а најзначајније међу њима су
језик и култура, које су нераздвојне. Зато сваки уџбеник за
учење страног језика садржи тзв. „цивилизацијске” делове,
где се говори о институцијама, државном уређењу, култур
ном наслеђу, историји, статистичким подацима, начинима
на које се неки народ образује, ради, забавља, информише,
итд. Међутим, интеркултурална компонента морала би да
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превазиђе овај „цивилизацијски” приступ, и да се усред
среди на нешто дубље елементе у култури, попут система
моралних вредности, веровања и погледа на свет. Ако језик
утиче на начин на који се понашамо и схватамо реалност,
онда и култура утиче на начин на који говоримо и разми
шљамо, и као таква треба да се проучава уједно са учењем
језика.
Предмет је социолингвистике да проучава језик узимајући у
обзир све спољашње елементе језика, а не само унутрашње
лингвистичке структуре. Сходно томе, сваки ученик ће се
током будућег посла или студија у страном окружењу суочи
ти са низом ситуација, не само професионалне, већ и личне
природе. Из тог разлога, при креирању једног ФОС програ
ма, наставник не сме занемарити ни одређене комуникатив
не компетенције типичне за општи француски, тзв. базичне
компетенције чије овладавање ће ученика научити да начин
на који ће нешто рећи увек зависи од ситуације, од особе са
којом причамо, њеног социјалног статуса, хијерархије, лич
ног односа и места интеракције.
Наставник француског језика требало би да студентима ли
ковних уметности приближи документе који би их подста
кли на упоредну анализу, са циљем да се боље упознају са
француским уметничким институцијама, функционисањем
високих школа, условима за упис, модулима, креативним
радом, хијерархијом унутар образовних установа, студент
ским животом, испитима, итд. Такође, требало би их упо
знати са животом музеја и галерија, задужењима запосле
них, кућним редом, и слично. Одабир докумената је кљу
чан у оквиру интеркултуралних циљева, па је тако могуће
обрадити разне проспекте, брошуре, огласе, конкурсе за
школе, позивнице за изложбе, уметничке критике... Захва
љујући интернету, прикупљање аутентичних докумената је
значајно олакшано, те осим писаним, имамо приступ мно
гобројним аудио-визуелним снимцима међу којима су зна
чајни интервјуи, записи телевизијских емисија и репортаже.
Осим интеркултуралног значаја, ови документи су драгоце
не алатке за развијање лингвистичких способности. Анали
зом оваквих докумената студенти се подстичу на упоредно
сагледавање, супротстављајући их сопственим искуствима
и знањима о земљи из које потичу. Важно је да их настав
ник подстакне да искажу своје мишљење о култури о којој
уче, и у чему се она разликује или је слична њиховој. Овај
вид компарације укључује социокултуралну компоненту и
нужна је за учење страног језика. Такође, бирајући текстове
из историје уметности, наставник подстиче стварање везе
између учења страног језика са теоријским и уметничким
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предметима, што, осим свог мотивационог значаја, значајно
олакшава усвајање одређених садржаја.

Закључна разматрања
У закључку овог рада може се констатовати да осмишља
вање и спровођење наставе француског са посебним циље
вима у домену ликовних уметности у највећој мери зависи
од личног ангажовања наставника, његовог образовања и
професионалног искуства. Имајући у виду углавном лин
гвистичку природу образовних програма на филолошким
факултетима, јасно је да будући наставници страних јези
ка нису адекватно припремљени за овакву врсту задатка, и
да им је због тога одговорност још већа. Међутим, упркос
недостацима формалног образовања и недовољној упуће
ности у дидактику страних језика са посебним циљевима,
могли бисмо поставити следећа питања:
1. Да ли наставу са посебним циљевима карактерише по
себна методологија?
2. Да ли стручне документе треба обрадити на посебан
начин?
3. Да ли су активности на часу страног језика са посебним
циљевима сличне активностима уобичајеним за дидакти
ку страних језика?
Намеће се одговор да се методолошки поступци наставни
ка у једном ФОС програму не могу суштински разликовати
од општих метода наставе, али да је кључна специфичност
у адаптирању и организовању материјала у функцији прет
ходно јасно одређених циљева. Развој нових технологија
може у значајној мери да помогне наставнику у процесу
осмишљавања наставног програма, јер лака доступност ин
формација и брза комуникација обогаћују наставне методе.
Чак и када би постојао уџбеник намењен студентима ликов
них уметности, он не би могао да одговори на све конкретне
потребе и различите ситуације, што додатно потврђује да
наставник страног језика треба да буде активан и да кон
стантно стреми ка побољшању дидактичких средстава.
Поједини од претходно наведених циљева учења фран
цуског језика за студенте ликовних уметности могли би
се посматрати у оквиру методологије учења француског
са универзитетским циљевима – ФОУ (од FOU – Français
sur Objectifs Universitaires). Реч је о новијем концепту ко
ји све више осваја поље дидактике страних језика и циљ
му је да припреми стране студенте за похађање наставе на
франкофоним универзитетима. Детаљна анализа високог
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уметничког образовања омогућила би наставнику јасно по
стављање циљева учења језика. У сваком случају, било да
је реч о ФОС или ФОУ програму учења језика, идеално би
било да се сваки програм конципира у сарадњи наставника
страног језика и специјалисте из проучаване области, у овом
случају ликовних уметности. Свакако, потенцијална будућа
сарадња између институција високог уметничког образова
ња и школа страних језика представљала би идеалан оквир и
велики мотивациони покретач за учење француског језика.
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SPECIFIC PURPOSES OF FRENCH LANGUAGE
TEACHING TO FINE ARTS STUDENTS
Abstract
Studying French language as part of   a standard curriculum of fine
arts undergraduate studies can be considered a special form of foreign
language teaching, which is also known as FSP (French for Specific
Purposes). The FSP in this context refers to а language course
designed for students aimed at preparing them for those situations that
typically would arise in a professional and a higher education context
in fine arts. Implementation of such a program requires a number of
preparatory didactical steps, namely: needs analysis, data collection
and development of didactic materials. Bearing in mind the lack of
specialized French language textbooks for fine arts students, a teacher
of French language has to analyze target situations and in line with
the set communication, lexical, grammatical and intercultural learning
targets and create didactic materials on his/her own. The goal of this
form of teaching is to integrate fine arts content with French language
learning by the selection of special didactical materials and methods.
Key words: education, French language, fine arts, teaching purposes
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ДРУГОСТ РОМА НА МАРГИНИ
ВАРВАРА – СТЕРЕОТИПИ,
ПРЕДРАСУДЕ И
АНТИЦИГАНИЗАМ У СРБИЈИ
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ШАТРА
Сажетак: Питање „другости” и различити облици нетолеран
ције према „другом” у овом раду интерпретирани су позивањем
на постколонијални теоријски дискурс. Позиција Рома у Србији
промишљена је тако из позиције знања и моћи већинског станов
ништва. Теоријска платформа Цветана Тодорова и његова дефи
ниција појма „варварин” послужила је као полазиште за анализу
ријалити шоуа „Шатра” који је у пролеће 2012. године емитован
на „Првој српској телевизији”. Иако је основна идеја „Шатре”
да промовише толеранцију, овај ријалити шоу у тексту је ипак
препознат као парадигма ромофобије у Србији, будући да путем
„скривеног расизма” обелодањује све стереотипе и предрасуде
монокултурне већине. Уз позивање на појмове „оријентализам“,
„балканизам” и „антициганизам”, у раду је дефинисан појам „ци
ганизам” као теоријски дискурс заснован на бинарним опозиција
ма у погледу на Роме као „друге”. Основна теза рада јесте да нису
припадници ромске популације „варвари” (неразумљиви странци
на „нижем“ цивилизацијском нивоу), већ „ми” − већинско станов
ништво које са њима поступа као с нељудима.
Кључне речи: „други”, нетолеранција, инклузија Рома, дискрими
нација, варварство, „(анти)циганизам”
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Оно што људска бића чини сличним јесте то што
свако људско биће у себи носи слику Другог.
Ј. Ф. Лиотар (Jean-François Lyotard)1

Увод
Као што је историја показала, склоност самоидеализацији,
анимозитет према различитом и оспоравање другог одлике
су људске врсте и основа самоидентификације појединца и
групе још од првобитних заједница. Ипак, у борби за пошто
вање људских права, питања ксенофобије, национализма,
етноцентризма, расизма, расијализма и културализма све
више заокупљују интелектуалну и медијску јавност Србије.2
Проблем нетолеранције према другом и интерпретација
другости у овом раду промишљени су кроз постколонијални
теоријски дискурс који позицију подређеног и маргинали
зованог другог одређује из позиције знања и моћи (великог)
првог.
Ако се узме у обзир да је већинско становништво у Срби
ји у позицији првог, потлачени други су бројни − пре све
га националне и верске мањине, ЛГБТ популација, људи са
посебним потребама, странци, азиланти и правно-социјално
невидљиви појединци.3
Имајући у виду да су Роми највећа и најугроженија ма
њина у Србији, рад се бави њиховом презентношћу у ве
ћинском друштву. Пошто су Роми део низа култура али,
1 Golubović, Z. (1999) Ja i drugi. Antropološka istraživanja individualnog i
kolektivnog identiteta, Beograd: Republika, str. 5.
2 Док ксенофобија представља страх или анксиозност према другом или
непознатом, етноцентризам и национализам су идеологије у чијој осно
ви стоји идеализовање сопствене нације и потцењивање других наро
да. Национализам не разликује физичке карактеристике потлаченог, већ
припадност друштвеној групи, док расизам види човека (а не грађани
на), истичући нужност постојања хијерархије људских бића. Расизам
подразумева одређено понашање према особама са јасно дефинисаним
физичким карактеристикама другачијим од наших, док се научно аргу
ментована идеологија (доктрина) о неједнакости људских раса назива
расијализам. Будући да се уместо расијализма све више користи наци
оналистичка или културалистичка доктрина (право на разликовање),
расијализам као појам све чешће замењује се термином културализам.
Детаљније у: Todorov, C. (1994) Mi i drugi. Francuska misao o ljudskoj ra
znolikosti, Beograd: Biblioteka XX vek, str. 99, 156, 242.
3 Правно и социјално невидљиви су они појединци који при рођењу нису
регистровани, па самим тим немају личну карту ни пребивалиште, а не
поседовање личних докумената је препрека за остваривање низа основ
них људских права: на образовање, запошљавање, социјалну заштиту,
бесплатну здравствену заштиту итд.
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парадоксално, не припадају ниједној, укратко су предочени
њихово порекло, култура, друштвени статус, услови живота
и степен инклузије у Србији.
Телевизија има моћ да развија и обликује свест о другом,
стога, као студија случаја за анализу односа између Рома
(њих) и нас, одабран је ријалити шоу Шатра који је у про
леће 2012. године емитован на Првој српској телевизији.
Као теоретизација медијске репрезентације статуса Рома у
Србији двехиљадедесетих, рад се првенствено ослања на
теоријску платформу француског филозофа бугарског поре
кла Цветана Тодорова и његову дефиницију појма варварин.
У потрази за одговором да ли је варварин други на нижем
цивилизацијском ступњу или, пак, први чији је поглед на
другог замагљен стереотипима и предрасудама, рад питање
упућује нама самима и народу чији смо део − јесмо ли ми
способни за чин(ове) варварства, односно, умемо ли да их/
се препознамо?

Страх (од) варвара као ромофобија
Реч варварин која потиче од старогрчке речи барбарос
(βάρβαρος − нецивилизован) и њен антоним, реч политис
(πολίτης − грађанин), коришћене су за поделу светског ста
новништва на два неједнака дела: Грке и варваре (тј. друге,
странце). Према Грцима, основно мерило припадности јед
ној од ове две категорије било је владање грчким језиком. У
складу са тим, варвари су били сви они који не разумеју или
не говоре грчки језик. Временом, приликом коришћења ре
чи варварин, акценат је све више померан на вредносни суд.
Дуализам Грци − варвари прерастао је тако у супротност из
међу цивилизованих и дивљака (варварин је други у односу
на нас цивилизоване). Ипак, не могу сви странци бити вар
вари, нити сви припадници нашег народа цивилизовани.
Позивајући се на ренесансног француског мислиоца Мон
тења (Michel Eyquem de Montaigne), Цветан Тодоров је ис
такао два (опречна) значења речи варварин. Први смисао
речи је историјски и позитиван, односно, варварин је онај
који је ближи прапочетку (онај који је на нижем цивилиза
цијском нивоу). Варвари су, тако, веома блиски првобитној
једноставности и њима још увек владају природни закони
(они још увек одолевају утицајима савременог начина жи
вота). Други смисао речи је етички и негативан: „варварин
је онај окрутни човек због којег се стидимо и због којег на
ше друштво данас заслужује да се сматра варварскијим од
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онога који се, према историјским мерилима квалификује као
такво”.4
Другим речима, постоје два могућа смисла речи варварин −
релативни (који се односи на неразумљивог странца ближег
првобитној једноставности према историјским мерилима) и
апсолутни (који означава суровог појединца који не призна
је пуну људскост других).
Тодоров тако појам варварства сматра потпуно легитимним,
чак неопходним за означавање поступака и ставова оних ко
ји, у мањој или већој мери, „одгурују друге изван људског
рода, или их оцењују као коренито другачије од себе, или с
њима поступају зверски.” У својој књизи Страх од варвара,
Тодоров каже: „поступати с другима као с нељудима, чудо
виштима, дивљацима један је од облика варварства. Друга
чији његов облик јесте институционална дискриминација
других, зато што не припадају мојој језичкој заједници, или
мојој друштвеној групи, или мом психичком типу”.5 Према
Тодорову, варвари су тако они који друге око себе сматрају
варварима − они који себе сматрају супериорнима, и баш
због тога су инфериорни.
Затварање у себе и средину из које потичемо, али и идеа
лизовање групе којој припадамо (национализам, расизам,
расијализам итд.) Тодоров сматра основним показатељима
варварства и директно их противставља отварању према
другима. Према њему, признавање плуралитета група, дру
штава и људских култура, постављање других равноправно
са собом, део је цивилизације. Дакле, цивилизован је онај ко
може у потпуности да препозна људскост других, а Тодоров
у том процесу разликује две етапе: откривање да други има
ју начине живота другачије од наших и прихватање других
као носилаца исте људскости коју и сами носимо у себи.6
Може се рећи да је Србија данас у периоду двоструке тран
зиције. Са једне стране, као земља трећег света,7 у процесу
европских економских интеграција приближавамо се првом
4 Исто, стр. 54.
5 Todorov, C. (2010) Strah od varvara. S one strane sudara civilizacija, Lozni
ca: Karpos, str. 35.
6 Исто, стр. 40−41.
7 Након Другог светског рата, блоковска подела света одвојила је први
свет, тј. демократска, економски и индустријски високо-развијена евроатлантска друштва од тзв. другог света − источног блока социјалистич
ких држава. Сматра се да је други свет нестао падом Берлинског зида и
тако уступио место трећем свету постсоцијалистичких, мање развије
них, недемократских друштава. Данас се земљама трећег света сматрају
све слабо развијене земље.
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свету Европске уније. Са друге стране, имајући у виду од
нос према другом и поштовање људских права, очигледно је
да Србија још увек није у потпуности прешла пут од варвар
ства ка цивилизацији.
Ромофобија (антициганизам),8 расна идеологија базирана
на стереотипима и предрасудама, честа је појава у Србији.
Она се манифестује кроз говор мржње и дискриминацију
Рома од стране већинског становништва. Као вечити други,
Роми се у Србији тако углавном сматрају варварима јер њи
ховим начином живота често владају природни закони и јед
ноставност; осим тога, они не припадају већинској језичкој,
религијској и националној заједници.
У складу са тим и позивајући се на теоријски дискурс Цве
тана Тодорова у анализи односа Рома и не-Рома у Србији,
овај рад покушава да препозна оба опречна значења речи
варварин. Основни циљ је да се покаже да синтагма страх
(од) варвара у Србији данас не представља само страх од
Рома (од варвара у релативном смислу речи), већ истовреме
но и ромофобију већинског становништва − страх варвара,
оних који друге око себе сматрају варварима (у апсолутном
смислу речи).

Идентитет и култура Рома
Недостатак писаних извора онемогућава нас да са сигурно
шћу говоримо и пишемо о ромском пореклу. Из тог разлога,
као основни историјски извори и сведочанства користе се
понајвише усмена предања, легенде и митови.
Верује се да су Роми пореклом из Индије, о чему првенстве
но сведочи њихов језик.9 Као својеврсна колективна мемо
рија, он представља живо сведочанство о ромској култури,
историји и њиховим сеобама. Услед ратова, племена Роми,
Синти и Калес били су приморани да напусте Индију, што
се сматра прапочетком њиховог вишевековног номадског
начина живота. На путу до средње Европе, између оста
лих земаља, они су прошли кроз Иран, Јерменију, Визан
тијско царство, Египат и Грчку. Номадски начин живота и
различити географски простори донели су Ромима бројне
8 Антициганизам као појам први је употребио писац и академик ромског
порекла Рајко Ђурић. Он под овим појмом подразумева дискримина
цију Рома широм ЕУ, идеолошки негативан однос према Ромима, али и
организовање и спровођење нових прогона и неонацистичких партија.
Детаљније у: Ђурић, Р. Историја холокауста Рома, у: Друштвене наук е
о Ромима у Србији књига 29, приредили Тадић, Љ. и Башић, Г. (2007),
Београд: САНУ, стр. 6.
9 Иако је претрпео многе утицаје других језика, сматра се да је ромски
језик пореклом из северозападне Индије.
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називе,10 а у њихову културу унели су елементе осталих
друштава у којима су боравили. Са друге стране, иако живе
углавном на периферијама градова и села, Роми су често би
ли и остали предмет осуде староседелаца.11
Промишљања о територијализацији ромске националне
идеје, односно, о стварању националне државе, изричито
су одбачена на Првом светском конгресу Рома 1971. годи
не. Роми су тако остали привржени романистану − слободи
да живе по сопственим законима и себи-својственим стилом
живота.12
Као својеврсни црнци Европе, Роми својим лутањем светом
„преживљавају опште социјалне проблеме сваког друштва
у коме живе. Увек донекле дистанцирани у односу на своју
друштвену средину, увек одбијајући да се с њом суштински
поистовете, многи чланови ове етничке групације својим
одсуством самодисциплине и правих радних навика налазе
се увек донекле по страни од закона, државног реда и етнич
ке стабилности”.13
Иако је појам заједничке ромске културе прилично дискута
билан, може се ипак рећи да транснационалну ромску кул
туру повезују боја коже, језик, обичаји, музика, заједнички
митови, историјско сећање и вечна борба против гаџа.14
Имајући у виду да ромска култура представља својеврсни
хибрид настао спајањем утицаја сваке од локалних средина,
уз истовремено очување сопственог идентитета, она се мо
же препознати као култура глокалног карактера.
Ипак, може ли се говорити о одредницама етничког/нацио
налног идентитета Рома у смислу савремених дефиниција
ових појмова? Будући да „припадници овог народа живе у
дијаспори, говоре различитим дијалектима, немају зајед
ничку веру и препознатљиву елитну и писану културу, још
10 Реч Ром користи се претежно у Европи и значи човек или муж. Утвр
ђено је да постоји преко шездесет племенских имена (Банџари, Лохари,
Лури, Гурбети, Ловари, Тамари, Гопти, Калдераши итд.), а најпознатији
називи за Роме су Ломи (Иран), Кало (Шпанија), Синто (Италија и Не
мачка), Цигани (Турска и Балкан) итд.
11 Tomašević, N., Đurić, R. i Zamurović, D. (1988) Cigani sveta, Beograd: Ju
goslovenska revija, str. 13−26.
12 Bašić, G. (2002) Identitet i kultura Roma, Kultura br. 103/104, Beograd: Za
vod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 71.
13 Ranković, R. S. (2002) Filmski život Roma u jugoslovenskoj kinematografiji
(selektivni pregled), Kultura br. 103/104, Beograd: Zavod za proučavanje
kulturnog razvitka, str. 203–204.
14 Гаџа је термин који Роми користе за означавање не-Рома, односно,
странца, другог. Сматра се да овај појам потиче од санскритске именице
гоша што значи породица, или од прилога гархиа који значи домаћи.
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мање јединствено тржиште и комуникације, односно зајед
ничку територију-државу, онда су могуће одреднице на ко
јима ће се развијати групни идентитет Рома – препознатљи
ве антрополошке различитости у односу на друге културе и
дискриминације”.15
Роми данас живе широм света, а највећи проблеми са којима
се суочавају у процесу социјалне инклузије јесу асимилаци
ја (губитак сопственог идентитета) и сегрегација (дискри
минација од стране већинског становништва).

Српска транзиција и(?) ромска инклузија
Један од суштинских успеха одређеног друштва на путу од
варварства према цивилизацији јесте када закони и пракса
свакодневног живота третирају све грађане једнако, без ра
сне, религијске, полне или било какве друге дискриминаци
је. Иако је у Србији приметан велики напредак у поштовању
људских права у односу на деведесете године XX века, чини
се да је условљавајући процес европских интеграција ипак
највећи покретач промена у овој сфери.
Не зна се тачан број Рома који живе у Србији, али позна
то је да су они друштвено најугроженија и најис кљученија
мањина, дисперзована по целој територији земље. Најве
ћи број Рома живи на рубовима села и градова, у претежно
нехигијенским и илегалним насељима.16 Према подаци
ма цивилног сектора, нема Рома који бар једанпут у свом
животу није био изложен неком облику дискриминације, а
највећи степен дискриминације забележен је приликом за
пошљавања. Највећи број правно невидљивих појединаца у
Србији такође припада ромској популацији, а ни случајеви
етнички мотивисаног насиља према Ромима нису реткост.17
Стога, Роми се често нерадо етнички декларишу као такви,

15 Bašić, G. nav. delo, str. 69–70.
16 Према званичној статистици, у Србији има око 110.000 Рома, мада, ром
ске невладине организације говоре о броју од 300−350.000, док поједине
организације тврде да их има чак 800.000. Како су истраживања показа
ла, 62% Рома нема завршену ни основну школу, просечна старост ром
ске популације је 28 година (13 година мање од просечне старости укуп
не популације), а само 6% Рома доживи старост преко 65 година. Од
скоро 600 ромских насеља на територији Србије, 75% није комплетно
легализовано, а више од 60% нема ни канализацију. Детаљније у: Jelin
čić, J. (2007) Evropeizacija Srbije. Ljudska prava, prava manjina, inkluzija
Roma, Beograd: Fond za otvoreno društvo, str. 143.
17 World Report 2012: Serbia – Human Rights Watch, 1. mart 2013.,
http://www.hrw.org/world-report-2012/serbia
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првенствено услед великог броја негативних стереотипа и
предрасуда о њима.18
Од 2000. године, положај Рома постао је важан део јавног
дискурса у Србији. Усвојени су бројни акциони планови, а
међу њима и Стратегија за унапређивање положаја Рома у
Републици Србији (2009. године).19 Видљиво је скромно по
бољшање у статусу Рома, првенствено у здравству и обра
зовању, што се ипак не може рећи када су запослење и усло
ви становања у питању.
Актуелни проблеми расељавања илегалних нехигијенских
ромских насеља и проналажења адекватних нових локација
у Бео(-)граду само су додатно распирили дискриминишућу
расно-етничку нетолеранцију дела већинског становништва
према Ромима.20 Будући да у појединим насељима већин
ско становништво не жели Роме у свом окружењу, одређена
предложена решења овог проблема отворила су питање ге
тоизације Рома у нашем друштву.
Може се рећи да су скромни резултати у инклузији и уна
пређивању положаја Рома у Србији последица раскорака из
међу политичке спремности, способности, знања и финан
сијских средстава, али и чињенице да сама ромска заједница
и њени представници немају довољно развијене стручне и
институционалне капацитете.21

Ријалити шоу Шатра као парадигма
ромофобије у Србији
Медији, као неодвојив део савременог друштва, свако
дневно прикупљају, анализирају и прослеђују информаци
је, истовремено представљајући, тумачећи и обликујући
стварност. Стога, медијске (идеолошки обликоване) репре
зентације друштва имају важну улогу у нашој перцепцији
света, било да је реч о информативним или емисијама забав
ног карактера. Искуство о другим културама посредовано

18 Радојковић, М. Радиодифузни медији и идентитет Рома у Србији, у:
Друштвене наук е о Ромима у Србији књига 29, приредили Тадић Љ. и
Башић Г. (2007), Београд: САНУ, стр. 65–79.
19 Видети: Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Срби
ји, 1. март 2013., www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/propisi/dow
nload/strategija_za_unapredjenje_polozaja_roma.pdf
20 Чини се да нема системског приступа расељавању илегалних ромских
насеља, а таквој ситуацији доприноси и споразум о реадмисији пре
ма којем је у претходних 10 година из земаља Европске уније више од
10.000 Рома враћено у Србију. Они најчешће немају имовину и немају
где да се врате. Видети: Jelinčić, J. нав. дело, str. 147.
21 Исто, стр. 145−146.
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медијима тако је све заступљенија појава, и у свету, али и
код нас.
Иако је највећа етничка мањина у Србији (али и у ЕУ), ром
ска популација није сразмерно томе медијски експонира
на.22 Представа о Ромима створена путем медија обично се
формира на основу призора беде, тешких животних услова
и извештавања о криминалу.23 Због тога, према мишљењу
појединих ромских интелектуалаца, овој мањини су потреб
ни медији који ће извештавати у име Рома, а не о Ромима.24
Један од скоријих покушаја да се другост Рома у Србији ме
дијски прикаже кроз афирмативне приче јесте ријалити шоу
Прве Српске Телевизије − Шатра. Ријалити шоу као жанр
није случајно одабран, имајући у виду његов воајеристички
и сензационалистички карактер, као и то да је прихваћен од
стране најшире публике. Серијал има шест епизода, а у сва
кој од њих представљена је друга ромска породица са којом
две познате личности живе два дана, надмећући се за њену
наклоност. Према речима аутора, основна идеја шоуа јесте
да се Ромима пружи прилика да се чује и њихов глас, да се
покажу услови у којима живе, да се отклоне предрасуде и да
монокултурна већина схвати да Роми треба да живе са на
ма, а не поред нас.25 Тако осмишљена, Шатра представља
судар два опозитна света − света укључених и света искључе
них, цивилизованих и варвара, богатих и сиромашних, белих
и црних, чистих и прљавих.
У овом покушају да се упозна други, предмет спознаје исто
времено има карактер и субјекта и објекта. На онтолошком
плану − као људска бића, Роми су субјекти, али као предмет
погледа првог субјекта (оног који посматра), они су (посма
трани) објекти. Дакле, попут етнолога, познати учесници
Шатре и гледаоци шоуа као да пролазе кроз различите ета
пе током спознаје другог. Они најпре треба да се удаље од
свог друштва како би кренули у откривање, након чега следи
22 Треба разликовати присуство мањина у медијима и медије самих ма
њина: „прво се односи на присуство мањина и њихову друштвену
(не)видљивост у већинским медијима што понегде укључује и стерео
типе о мањинама и тзв. говор мржње, док је у другом случају реч о ме
дијима самих мањина − онима који су у функцији комуникације унутар
мањинске заједнице.” Детаљније у: Stojković, B. (2002) Identitet i komu
nikacija, Beograd: Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, str. 167.
23 Медији тако несвесно често шире и антиромска осећања, нпр. непотреб
ним спомињањем етничке припадности у случају почињеног криминал
ног дела и сл.
24 Радојковић, М. нав. дело, стр. 72.
25 Šatra – Stanija i Knez, 6. deo 5’ 30’’, 28. februar 2013., http://www.prva.rs/
sr/video/zabava/satra/mediaSet/4127/%C5%A0atra+-+Stanija+i+Knez

293

ЈУЛИЈА МАТЕЈИЋ
прво приближавање (урањање у страно друштво са жељом
да се оно схвати изнутра), затим, друго удаљавање (враћање
кући, с тим што се дом чини нешто даљим него раније) и,
напокон, друго приближавање (осећај универзалности људ
ског рода).26
Иако иза основне идеје шоуа стоји добра намера, етички по
сматрано − концепт је ипак проблематичан. Намера да се
прикаже да су и Роми људи (као да се уопште поставља то
питање), одлика је варварства које је Цветан Тодоров тако
подробно описао и дефинисао. Боравак познатих личности
у ромским породицама ни на који начин не зближава ма
њинско и већинско становништво (које остаје поред малих
екрана); напротив, истиче неједнакост. У друштву славних и
богатих, Роми су додатно понижени (и то пред великим ау
диторијумом) и постављени у још инфериорнији положај.27
Штавише, на крају сваке епизоде, познати су ти који се бо
ре за место победника и тако бивају награђени за два дана
проведена са Ромима. За разлику од неких других ријалити
шоуа који показују да чак и тај често критикован телевизиј
ски жанр може да помогне социјално угроженима,28 Шатра
не само да ни на који начин не побољшава друштвени по
ложај Рома, већ не доприноси ни напретку у њиховој ин
клузији, директном дијалогу или интеракцији са остатком
становништва. У складу са тим, може се рећи да је Шатра
заправо још један у низу експерименталних пројеката с Ро
мима, прилика за додатну (само)промоцију јавних лично
сти, извор лаке зараде за продукцијску кућу, али и јефтине
и краткотрајне забаве за бројни аудиторијум; док положај
Рома остаје непромењен.
Дискриминација, стереотипи као својеврсне „пречице у ми
шљењу и говору“,29 али и предрасуде30 са којима се Роми
26 Todorov, C. (1994) nav. delo, str. 91.
27 Толико, да многи од њих с неверицом посматрају познате личности које
ручају са њима, за истим столом. Видети: Šatra – Sergej i Tijana, 2. deo
7’ 25’’, 28. februar 2013., http://www.prva.rs/sr/video/zabava/satra/media
Set/3845/%C5%A0atra+-+Sergej+i+Tijana, i Šatra – Cakana i Sajko, 3. deo
7’ 28’’, 28. februar 2013., http://www.prva.rs/sr/video/zabava/satra/media
Set/4040/%C5%A0atra+-+Cakana+i+Sajko
28 На пример, ријалити шоу Радна акција, такође на Првој Српској Телеви
зији.
29 Стереотипи представљају поједностављено приказивање на расној, ет
ничкој, физичкој или некој другој основи. Детаљније у: Ђерић, Г. Стере
отип: Постојаност представа у реторичком преображају, у: Друштвене
наук е о Ромима у Србији, књига 29, приредили Тадић, Љ. и Башић, Г.
(2007), Београд: САНУ, стр. 59−60.
30 Предрасуде представљају вредносно негативно расуђивање о онима ко
ји се од нас разликују. Детаљније у: Stojković, B. nav. delo, str. 171.
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свакодневно сусрећу у друштву, доминирају дискурсима у
Шатри.31 О томе сведоче како учесници (познате лично
сти),32 тако и сами Роми, али и екстерни (оптички) фокали
затор − камера.
Осим тога, у Шатри се могу препознати два облика раси
зма. Први причом и сликом преноси сегрегацију и гетоиз а
цију Рома од стране варварског становништва (великог пр
вог), док се други ишчитава у диференцијацији која подра
зумева непрекидну свест о постојању разлика.33 Овај други
вид расизма назива се скривеним и инсистира на постојању
разлика уместо неједнакости, заснива се на стереотипима и
предрасудама о другим расама и опстаје као „жилави еле
менат колективне свести” у оним друштвима која се труде
да сузбију отворени, агресивни расизам, међу којима је и
Србија.34
Кроз покушај што вернијег приказивања положаја Рома у
Србији, Шатра заправо не доноси ново знање о другом (не
приказује ништа што већ нисмо знали). Ипак, овај ријалити
шоу може да се ишчита као својеврсно огледало друштва.
Иако кроз званични дискурс промовише толеранцију и кри
тикује расизам, изношењем на површину свих стереоти
па и предрасуда монокултурне већине о Ромима, али и уз
спорадични скривени расизам, Шатра се успоставља као
парадигма ромофобије, ксенофобије и рас/национал/култу
рал-изма35 у Србији.

Балканизам и (анти)циганизам
Имајући у виду друштвени статус Рома и степен њихове
инклузије у Србији, може се направити поређење између
31 Примера ради, неки од најучесталијих стереотипа и предрасуда о Ро
мима су да су они склони насиљу, криминалу, превари, да су прљави,
неуредни, неуки, лењи, примитивни, мање интелигентни, предодређени
да раде ниско плаћене послове, итд.
32 Глумац Сергеј Трифуновић изјавио је: „Ми смо се углавном плашили
Рома, тј. Цигана; и углавном смо се тукли с њима; и имали смо стално
проблеме с њима. Јер, они су били ти који су крали, продавали петар
де, играли су на ту карту тасманијског ђавола − они уђу онако мусави
и ми се сви као разбежимо.” Видети: Šatra – Sergej i Tijana, 1. deo 1’
45’’, 28. februar 2013., http://www.prva.rs/sr/video/zabava/satra/media
Set/3845/%C5%A0atra+-+Sergej+i+Tijana
33 Томе доприносе поједине изјаве учесника шоуа, али понајвише наратор
(глас из оff-а) који кроз говорни систем одређене идеологије на почетку
сваке епизоде развијеном, урбаном и напредном Београду отворено су
протставља други Београд (ромска насеља).
34 Đorđević, J. (1999) Kontroverze rasizma, Kultura br. 98, Beograd: Zavod za
proučavanje kulturnog razvitka, str. 13.
35 Расизма, национализма и културализма.
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односа првог и трећег света (Европе и Србије) са једне
стране, и Србије (трећег света) и Рома са друге.
Међуположај Балкана који истовремено и раздваја и спаја
цивилизовани Запад и варварски Исток, Окцидент и Оријент,
хришћанство и ислам, у балканским студијама културе често
се назива мостом36 и сврстава га међу земље трећег света.
Његов мултикултурни мозаик одређују пре свега мноштво
различитих култура, религија, језика и писама, али и мулти
културалност у оквиру самих земаља и одређених подручја.
Стога, комуникација између Европе и Балкана, али и самих
балканских земаља и култура између себе, веома је сложена
и оптерећена хендикепом хетерогености (која је у супрот
ности са савременим европским интегративним тенденци
јама), али и бројним предрасудама, стереотипима и нереше
ним проблемима из прошлости. У том смислу, балкански
идентитет добио је негативан призвук, а реч балканизација
почела је да се користи за било које подручје у свету да би
се означили конфликтност, фрагментација, прекид комуни
кације итд.37
Са тим у вези, будући да појам оријентализам у постколо
нијалним студијама подразумева дискурзивну конструкцију
Оријента, односно, анализу дискурзивног обликовања дру
гог,38 балканизам представља западни дискурс и репрезен
тацију Балкана.39 И оријентализам и балканизам тако засту
пају теорију да територија није једини предмет владавине,
већ да се може владати и знањем као таквим.
Аналогно томе и имајући у виду већ поменути термин ан
тициганизам, у теоријски дискурс постколонијалних сту
дија може се увести и појам циганизам (или, реторички и
политички коректнији, ромизам).40 Попут оријентализма и
балканизма, и он би био заснован на бинарним опозиција
ма у погледу на другог, као што су цивилизација − варвар
ство, центар − периферија, Запад − Исток, а односио би се
36 Bjelić, D. I. Introduction: Blowing Up the „Bridge”, in: Balkan as Metaphor
(Between Globalization and Fragmentation), eds. Bjelić, D. I. and Savić, O.
(2002), London: The MIT Press, p. 23.
37 Dragićević Šešić, M. i Dragojević, S. (2004) Interkulturna medijacija na Bal
kanu, Sarajevo: OKO, str. 19.
38 Đorđević, J. (2009) Postkultura. Uvod u studije kulture, Beograd: Clio,
str. 327−337.
39 Daković, N. (2008) Balkan kao filmski žanr: slika, tekst, nacija, Beograd:
FDU, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, str. 22−23.
40 Иако се термин ромизам може сматрати политички и реторички корект
нијим, у овом раду коришћен је ипак појам циганизам, управо да би се
још више истакао и нагласио његов негативни и пежоративни каратер.
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на дискурзивну репрезентацију Рома. Као што се у дискурсу
Запада народи и земље Балкана налазе на рубу Европе, на
нижем цивилизацијском ступњу, тако је и мање развијена,
назадна и примитивна ромска популација у Србији (али и
у другим земљама у којима живе) померена на маргине гра
дова и села.
Као што се показало, и балканизам и (анти)циганизам (одно
сно, и циганизам и антициганизам) засновани су на стерео
типима и предрасудама. Први је наметнут од стране високоразвијеног првог света, у чију улогу се, парадоксално, и сам
Балканац поставља кроз дискурс циганизма. Стога, не чуди
то што и Балкан као регија, али и Роми као народ пролазе
сличан пут да би били прихваћени. У процесу европских ин
теграција, земље Балкана морају проћи кроз транзицију, ис
пуњавајући услове еманципованог Запада. Са друге стране,
да би остварили своја законом загарантована људска права,
Роми се морају асимиловати.

Интеркултурализам и медијација
Свака разлика није разлог да се изрекне вредносни суд. У
процесу еволуције од варварина до цивилизованог Чове
ка, морају се одбацити националне, расне и било које дру
ге предрасуде, штавише, морају се упознати и поштовати
(бројни) други. Према Тодорову, на том путу најпре треба
напустити субјективност и етноцентризам како би се откри
ле специфичности и разлике једног (другог) народа и друга
чијих културних идентитета, али након тога мора се вратити
идеји о универзалном човеку, односно, „треба збацити око
ве националних предрасуда, научити упознавати људе, како
кроз оно што имају слично са нама тако и кроз различито, и
стећи универзална сазнања”.41
Позивајући се на Милтона Бенета (Milton J. Bennett), Ми
лена Драгићевић Шешић и Сањин Драгојевић овај процес
постајања цивилизованим на сличан начин дефинишу и де
ле у неколико етапа (степена) интеркултурне компетенције
појединаца и група, које донекле могу да се препознају, а од
некле треба и да се примене у односу између монокултурне
већине и ромске мањине у Србији. Тако схваћено, одбијање
(виђење културе другог као нецивилизацијске) углавном је
праћено дефанзивним приступом (негативним стереотипи
ма и уздизањем сопствене културе). Ипак, неопходно је ми
нимизирање разлика (прикривање културних разлика и фо
кус на сличностима) али и њихово прихватање (признавање
валидности перцепције света другог), како би се дошло до
41 Todorov, C. (1994) nav. delo, str. 27.
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фазе адаптације (саосећања са припадницима других група
и способности прихватања њихове перспективе) и, коначно,
до социјалне интеграције (интеркултурализма и интеграци
је различитости).42
Да би се достигао тај цивилизацијски ступањ, у Србији нај
пре мора да се реконструише политички и друштвени про
стор. Мултикултурализам (културни плурализам), који је
у основи статичан и усмерен на паралелну коегзистенцију
култура, мора се и у пракси свакодневног живота заменити
интеркултурализмом − динамичном културном политиком
која претпоставља узајамност, равноправну и пуноправну
размену међу свим културама које су у контакту.43
У последње две деценије, однос према другом и различитим
културама постао је веома осетљиво питање у Србији. Не
достатак дијалога и интеркултурне комуникације међу ет
ничким групама, односно, између већинског и мањинског
становништва, један је од суштинских друштвених пробле
ма који све више добија на снази. Друштво у Србији као
да одолева променама у савременом европском контексту
и остаје подељено између различитих култура у оквирима
сопствене земље, али и оивичено затвореним границама од
стране цивилизованог првог света.
Позивањем на теорију Цветана Тодорова и његову поделу
света на земље апетита, озлојеђености, страха и неод
лучности,44 може се тако направити аналогија са статусом
Рома у савременом српском друштву. Са једне стране, ве
ћинско становништво погођено је страхом, док је ромска
популација прожета озлојеђеношћу. Такав супротстављени
и супарнички однос представља велику претњу за цело дру
штво имајући у виду да „сваки ударац који задаје један од
противника, изазива још јачи ударац другог. Страх једних,
настао услед претрпљених агресија, наводи их да распале
још јаче; озлојеђеност других, потхрањивана бившим и са
дашњим понижењима, наводи их на још насилније и очај
ничкије потезе”.45
Стога, неопходно је радити на сузбијању стигматизације и
друштвене искључености другог (Рома) кроз промовиса
ње интеркултурног дијалога и медијације.46 Интеркултурна
42 Dragićević Šešić, M. i Dragojević, S. nav. delo, str. 45.
43 Stojković, B. nav. delo, str. 42.
44 Todorov, C. (2010) nav. delo, str. 15−17.
45 Исто, стр. 289.
46 Медијација представља „посредовање у интеркултурном дијалогу пу
тем умјетничког активизма, програма социо-културне анимације,
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медијација треба да промовише социјалну толеранцију и
инклузију Рома и треба да буде усмерена првенствено ка
најширем становништву (путем медија, али и различитих
интервенција и уметничких пројеката у јавном простору).
Кроз медијацију треба указати властима и јавности на не
поштовање и ускраћивање основних људских и културних
права Ромима, као и на њихову маргинализацију у српском
друштву.
Циљ интеркултурне медијације тако мора бити едукација
и анимација становништва, како већинског тако и ромског,
али и укључивање ромске (социјално угрожене) популације
у друштвени и културни живот шире заједнице. Само ду
готрајни труд и директна интеракција ромског и неромског
становништва могу довести до напретка и конкретних (же
љених) резултата, односно, до истинске реформације и хо
могенизације друштва у којем још увек живимо једни поред
других, а не једни са другима.

Ми (и) варвари
Као што је Тодоров истакао, судови које појединци или на
ције доносе о другом/има засновани су на когнитивном ре
лативизму, односно, ономе што је њима самима познато и
блиско. Такви судови пружају нам више информација о они
ма који просуђују, него о онима о којима се суди, јер, „сваки
народ, убеђен да поседује мудрост, сматра све остале за лу
де, и по томе много личи на становника Маријанских острва
који, уверен у то да је његов језик једини на свету, закључује
да остали људи не умеју да говоре”.47
Испитујући проблем места и права ромске мањине у одно
су на већину у Србији на примеру ријалити шоуа Шатра, а
из теоријског дискурса Цветана Тодорова, овај рад је тако
показао да нису припадници ромске популације варвари (ти
неразумљиви странци на нижем цивилизацијском нивоу),
већ ми − већинско становништво које са њима поступа као
с нељудима.

медијских пројеката. Може означавати и превођење вредности, идеја
и порука остварених у разним културним и уметничким формама на
језик близак некој друштвеној групи и широј јавности.” Детаљније у:
Dragićević Šešić, M. i Dragojević, S. nav. delo, str. 119.
47 Todorov, C. (1994) nav. delo, 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 nonhumans.
Key words: other, intolerance, Roma inclusion, discrimination,
barbarism, (anti)ziganism

301

ДАНКА ПУРИЋ
Универзитет у Београду, Филозофски факултет – 
Одељење за психологију, Београд
                          DOI 10.5937/kultura1442302P
               УДК 316.723:003.6.079
                                    316.644:003.6.079(497.11)
оригиналан научни рад

ОДНОС БЕОГРАЂАНА ПРЕМА
РАЗЛИЧИТИМ ВРСТАМА
ГРАФИТА
Сажетак: Графити представљају специфичан вид комуникације
младих у урбаним срединама. У питању је веома хетерогена поја
ва, чији се неки облици граниче са уметношћу док други остају у
домену вандализма. Истраживање је експлоративног типа и има
два основна циља – испитивање процене Београђана о заступље
ности различитих врста стилизованих и нестилизованих графи
та на различитим локацијама у граду и утврђивање односа Бео
грађана према графитима и њихове процене прикладности разли
читих локација за цртање и писање графита. Пригодни узорак од
100 Београђана попунио је екстензивну анкету. Резултати пока
зују да су нестилизовани графити опажени као заступљенији од
стилизованих, док је однос према стилизованим графитима зна
чајно повољнији него према нестилизованим. Овај налаз може се
објаснити мањим трудом који је потребно уложити у стварање
нестилизованих графита, а који пак води њиховој нижој естет
ској вредности. Одређени јавни простори – зидови који окружују
објекте, подземни пролази, надвожњаци и мостови – који се пер
ципирају као најисписанији графитима, уједно се сматрају и нај
прикладнијим за ову врсту активности.
Кључне речи: графити, врсте графита, Београдски графити,
процене заступљености, однос према графитима
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Увод1
Појам и порекло графита
Реч графит потиче од италијанске речи „grafiatto” што зна
чи изгребано, гребање, а односи се на све што може бити
исписано, нажврљано, осликано, урезано или изгребано на
јавној, видљивој површини. Средства којима се могу прави
ти графити укључују оловке, фломастере, креду, спреј, фар
бе, као и оштре предмете којима се траг урезује на жељену
површину.2
Порекло графита може се пронаћи у веома давној прошло
сти, почевши од зидова пећина које су праисторијски људи
осликавали, преко графита у старом Египту и Помпеји.3 Да
нас је тешко пронаћи урбану средину у којој графити нису
присутни, а у последње време све више се јављају и у рурал
ним пределима где их раније скоро уопште није било.4
Графити представљају специфичан, алтернативни вид кому
никације којем углавном прибегавају младе особе и припад
ници одређених супкултура.5 Овај вид комуникације аутору
обезбеђује анонимност, потпуну слободу изражавања (одсу
ство цензуре) и истовремено могућност преношења жељене
поруке великом броју људи (потенцијално свима који прола
зе поред локације на којој се графит налази), што младима
који су често у сукобу са официјелним друштвом може бити

1 Рад је настао у оквиру пројекта број 179018 Института за психологију
Филозофског факултета у Београду. Пројекат финансира Министарство
образовања и науке Републике Србије.
2 Klingman, A., Shalev, R. and Pearlman, A. (2000) Graffiti: A creative means
of youth coping with collective trauma, The Arts in Psychotherapy Vol. 27,
No. 5, USA: Elsevier, p. 299-307; Spocter, M. A. (2004) This is my space:
Graffiti in Claremont, Cape Town, Urban Forum Vol. 15, No. 3, Republic of
South Africa: Springer, p. 292-304.
3 Othen-Price, L. (2006) Making their mark: A psychodynamic view of adole
scent graffiti writing, Psychodynamic Practice Vol. 12, No. 1, United King
dom: Taylor & Francis Online, p. 5-17.
4 Hagen, C. A., Ender, M. G., Tiemann, K. A. and Hagen, C. O. (1999) Graffiti
on the Great Plains: A social reaction to the Red River Valley flood of 1997,
Applied Behavioral Science Review Vol. 7, No. 2, USA: Elsevier, p. 145-158.
5 Halsey, M. and Young, A. (2002) The meanings of graffiti and municipal ad
ministration, The Australian and New Zealand Journal of Criminology Vol.
35, No. 2, Australia: Sage, p. 165-186; MacGillivray, L. and Curwen, M. S.
(2007) Tagging as a social literacy practice, Journal of Adolescent and Adult
Literacy Vol. 50, No. 5, USA: International Reading Association, p. 354–369;
Young, A. (2010) Negotiated consent or zero tolerance? Responding to graf
fiti and street art in Melbourne, City Vol. 14, Nos. 1-2, United Kingdom:
Taylor & Francis Group, p. 99-114.
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посебно привлачно.6 Извесни аутори сматрају да све фор
ме графита, самим својим настајањем, представљају врсту
бунта против устаљених норми и правила понашања.7 Неки
од цртача наводе да су елементи опасности и налет адрена
лина који прате цртање графита оно што их привлачи овој
активности, јер су ризик од хватања у недозвољеној актив
ности и притисак да се она што пре заврши увек присутни.8

Врсте графита
Најгрубља подела графита разликује пажљиво планира
не и створене „уметничке графите” који наликују мурали
ма и „вандализујуће графите” који укључују стилизоване
и нестилизоване потписе и приватне и политичке слогане.9
Уколико врсте графита посматрамо у развојном контексту
цртача, први стадијум представљају једноставни и једнобој
ни стилизовани потписи (енгл. tags - тагови), следе стилизо
вани натписи са исцртаним ивицама слова (енгл. throw-ups),
а финални стадијум чине графити уметничка дела (енгл. pie
ces).10 А. Југовић графите према начину исказивања дели на
записе, цртеже, мурале, знакове, симболе или њихову ком
бинацију, а по садржају на идеолошке, политичке, верске,
спортске, музичке, уметничке, хумористичне и личне, при
чему се само неке од поменутих врста могу сматрати ванда
лизујућим графитима.11 Једно истраживање у Јужноафрич
кој Републици показује да заступљеност различитих врста
графита није једнака, па су „тагови” најчешћи, а графитимурали најређи.12
6 Ђорђевић, Р. Д. (2006) Графити као вид комуникације младих у граду,
Зборник радова Филозофског факултета у Приштини бр. 36, Пришти
на: Филозофски факултет у Косовској Митровици, стр. 199-212; McGaw,
J. and Vance, A. (2008) Who has the street-smarts? The role of emotion in
co-creating the city, Emotion, Space and Society Vol. 1, Canada: Elsevier, p.
65–69; Staiger, A. (2005) School walls as battle grounds: Technologies of
power, space and identity, Paedagogica Historica Vol. 41 Nos. 4-5, United
Kingdom: Taylor & Francis Online, p. 555–569.
7 Михајлов, Ј. (2011) Графити – уметност улице, Нова мисао бр. 13, Нови
Сад: ИУ „Мисао”, стр. 34-37.
8 Halsey, M. and Pederick, B. (2010) The game of fame: Mural, graffiti, era
sure, City Vol. 14, Nos. 1-2, Canada: Taylor & Francis Group, p. 82-98;
McGaw, J. & Vance, A., op. cit., p. 68; Valle, I. and Waiss, E. (2010) Partici
pation in the figured world of graffiti, Teaching and Teacher Education Vol.
26, USA: Elsevier, p. 128–135.
9 Halsey, M. and Young, A., op. cit., p. 168-169; Young, A., op. cit., p. 108.
10 Spocter, M. A., op. cit., p. 265-266; Valle, I. and Waiss, E., op. cit.,
p. 129-130.
11 Југовић, А. (2007) Графити – између вандализма и уметности, Социјална
мисао бр. 14, св. 3, Београд: Издавачко предузеће „Социјална мисао”,
стр. 107-117.
12 Spocter, M. A., op. cit., p. 297.
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Надовезујући се на постојеће класификације, у
овом раду, сачињена је подела графита по типу
на следећих седам категорија: 1) графити-слике;
2) стилизовани тешко читљиви потписи и натписи; 3) стили
зовани лако читљиви потписи и натписи; 4) нестилизовани
потписи и натписи; 5) политичке поруке; 6) љубавне пору
ке и 7) духовите поруке, афоризми. Фотографије типичних
представника категорија приказане су у Прилогу 1. Прве две
категорије могу се објединити у надређену категорију сти
лизованих графита, код којих је доминантан ликовни моме
нат, трећа категорија представља прелазни тип графита, који
подједнако полажу на форму и на садржај, док последње че
тири категорије формирају надређену категорију нестили
зованих графита, превасходно оријентисаних на вербални
садржај.
Ова подела наслања се на постојеће поделе графита по типу,
али их допуњује, правећи финију диференцијацију по ни
воу стилизованости и додајући димензију садржаја унутар
категорије нестилизованих графита. Класификација не пре
тендује да буде исцрпна и обухвати све типове графита и
могуће ју је додатно проширивати по потреби.

Локације на којима графити најчешће настају
Графити имају јасне одлике територијалности – у кругови
ма младих људи који сликају графите постоје престижне
локације, које се одређују пре свега тешком доступношћу
локације и њеном великом видљивошћу, а цењено је и пра
вљење што већег броја својих трагова широм града чиме се
фактички проширује сопствена територија и присваја већи
део урбане средине.13 Најчешће помињане локације на ко
јима се графити могу наћи су зидови у близини аутопута,
надвожњаци, мостови, напуштена складишта, стамбене и
пословне зграде, околина железничких пруга, па чак и сами
вагони, при чему се као заједнички фактор издваја управо
велики број људи који овим локацијама пролази и, самим
тим, има прилику да види графит.14 Вероватноћа појаве гра
фита утолико је већа уколико је вредност некретнине на
којој се они налазе мања и уколико је присутан већи број

13 Halsey, M. and Young, A., op. cit., p. 171-172; MacGillivray, L. and Curwen,
M. S., op. cit., p. 382; Neef, S. (2007) Killing Kool: The graffiti museum, Art
History Vol. 30, No. 3, United Kingdom: Blackwell Publishing, p. 418-431.
14 Kramer, R. (2010) Moral panics and urban growth machines: Official reacti
ons to graffiti in New York City, Qualitative Sociology Vol. 33., USA: Sprin
ger, p. 297-311; Othen-Price, L., op. cit., p. 10-11; Spocter, M. A., op. cit.,
p. 298.
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знакова који указују на слабу безбедност насеља.15 Графити
често настају на локацијама које су естетски непривлачне
или делују запуштено што се може тумачити као покушај
редефинисања јавних простора и скретања пажње на њих.16
У овом раду, начињена је следећа подела објеката на који
ма се појављују графити по типу: стамбени објекти који се
даље деле на 1) приватне куће и 2) стамбене зграде; јавне
установе које подразумевају: 3) пословне објекте (кафиће,
тржне центре, седишта фирми и сл.), 4) образовне устано
ве (вртиће, основне школе, средње школе, више школе, фа
култете), 5) установе културе (библиотеке, позоришта, био
скопе, домове културе и сл.) и 6) друге јавне установе (које
не спадају у претходно наведене); и јавни простори у које
спадају: 7) споменици културе (статуе, законом заштићене
зграде и сл.), 8) зидови/ограде који окружују објекте, али не
припадају ниједном здању конкретно, 9) подземни пролази,
мостови, надвожњаци и 10) средства јавног превоза.

Однос према графитима
Посматрање графита као јединственог феномена је појед
ностављено, будући да је у питању веома хетерогена појава,
чији неки облици могу бити веома блиски уметности, док се
за друге не може рећи да представљају ишта више од мла
далачке деструктивности или ослобађања фрустрација, са
бројним нијансама између екстрема.17 Не изненађује, сто
га, да су у једном енглеском истраживању „уметнички” гра
фити оцењени као допустиви, док су други типови графита
(нажврљани и увредљиви графити) били неприхватљиви
ји.18 Слични резултати добијени су и на Новом Зеланду, уз
налаз да већина испитаника графите у целини ипак дожи
вљава претежно позитивно.19 Већа вероватноћа да ће графи
ти бити пријављени надлежнима постоји уколико се налазе
на приватном власништву и цењеној друштвеној локацији

15 Foster, S., Giles-Corti, B., and Knuiman, M. (2011) Creating safe walkable
streetscapes: Does house design and upkeep discourage incivilities in subur
ban neighbourhoods?, Journal of Environmental Psychology Vol. 31, USA:
Elsevier, p. 79-88.
16 Halsey, M. and Pederick, B., op. cit., p. 96-97; Neef, S., op. cit., p. 419-420.
17 Југовић, А., нав. дело, стр. 113-115; Young, A., op. cit., p. 108.
18 Campbell, F. (2008) Good graffiti, bad graffiti? A new approach to an old
problem, Wigan, England: Environmental Campaigns Limited (ENCAMS),
p. 1-26.
19 Cox, J., Hutton, J., and Rowe, M. (2009) Tagging and graffiti: Attitudes and
experiences of New Zealanders, Institute of Criminology, Victoria University
Wellington, Report prepared for Ministry of Justice, December 2009, p. 1-62.
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или су „ниског квалитета” (естетске вредности, прим. ауто
ра) или увредљиве природе.20

Графити у Београду и циљеви истраживања
Иако систематска истраживања београдских графита још
увек не постоје, они привлаче пажњу бројних стручњака,
уметника, новинара, као и шире јавности. О интересовању
за графите доста говори чињеница да Google претрага за
кључне речи „београдски графити” даје око 348.000 резул
тата, а за „Belgrade graffiti” око 777.000. Ово интересовање
сеже шире од граница Србије као државе, па је и британски
недељник „The Economist” објавио чланак о београдским
графитима.21 Од 2010. године у Београду се једном годишње
организује међународна манифестација графити и хип-хоп
културе „MOS – Meeting of Styles”, подржана од стране Ми
нистарства културе Републике Србије, а у оквиру Миксер
фестивала 2012. године покренута је акција „Red Bull Do
or Deco” осликавања врата у Савамали графитима. С друге
стране, уклањање графита са фасада зграда представља део
редовних активности јавног комуналног предузећа „Градска
чистоћа” које апелује на грађане „да се суздрже од писања
графита по јавним површинама, како би Београд био лепши
и чистији”, при чему се апел „посебно односи на увредљиве
поруке и цртеже”.22
Истраживање које би се бавило односом становника Београ
да према графитима различитог типа и насталим на разли
читим локацијама пружило би корисне информације о свр
сисходности оваквих манифестација и акција и евентуално
допринело измени постојеће праксе, уколико се покаже да
за тим постоји потреба. Од значаја је испитати и реалну и
перципирану заступљеност одређених типова графита, јер
она додатно омеђује правце деловања, нпр. уколико се пока
же да је (перципирана) заступљеност непожељних графита
висока или графита које грађани воле да виде ниска. Сходно
томе, први циљ овог истраживања јесте испитивање проце
не Београђана о заступљености различитих типова графита
на различитим локацијама у београдској урбаној средини.
Други циљ истраживања је испитивање односа Београђана
према графитима, при чему очекујемо да ће постојати раз
лике у односу према различитим типовима графита, као и
20 Campbell, F., op. cit., p. 16-17.
21 Uzelac, A. (14. January 2011) Serbian street art: Belgrade’s Banksys, The
Economist, http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/01/
serbian_street_art/
22 Уклањање графита, 17. avgust 2009., 01. decembar 2012.,
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1354905
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у проценама прикладности различитих локација за цртање/
писање графита.

Метод
Узорак и процедура
Испитивање је обављено на пригодном узорку од 100 Бео
грађана, од чега 34 мушког и 66 женског пола. Узраст испи
таника кретао се до 16 до 57 година, а просечан узраст био
је 27 година (SD = 9).
Прикупљање података је у целини обављено путем Интер
нета помоћу веб апликације наменски испрограмиране за ту
сврху. Потенцијални испитаници били су контактирани од
стране аутора директним обраћањем појединцима на њи
хову адресу електронске поште, односно слањем порука на
већи број форума или мејлинг листа за које се сматрало да
их посећују особе које би могле да искажу интересовање
за дату тему и тако пристану да учествују у истраживању
(последице и ограничења овакве методе узорковања биће
прокоментарисани у Дискусији). Анкета је била доступна
током четрнаест дана, а отприлике свака четврта особа која
је дошла до анкете одлучила је да је и попуни, за шта је било
потребно између 15 и 20 минута.
Како би се осигурало да испитаници заиста буду становни
ци Београда, у послатим порукама је било наглашено да за
истраживање треба да се јаве само особе које станују у Бео
граду последњих десет година свог живота. У самој анкети
постојало је питање о општини и ужем крају града у којима
испитаници живе, као и о броју година проведених у Бео
граду, на основу чега би било могуће искључити испитани
ке који не испуњавају наведени услов, а којих, међутим, у
узорку није било.

Инструмент и варијабле
Као инструмент коришћена је екстензивна анкета чији су
релевантни делови приказани у Прилогу 2. Упутство је
усмеравало испитанике да приликом одговарања имају на
уму искључиво београдске графите, а предочене су им и фо
тографије типичних представника различитих категорија
графита (Прилог 1). Основне варијабле у истраживању су:
Процена заступљености графита с обзиром на тип графи
та и локацију. За сваки тип графита и за сваку локацију
графита појединачно испитаници су давали своју процену
заступљености графита (на питању затвореног типа са по
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пет унапред дефинисаних интервалних категорија, видети
Прилог 2).
Однос према различитим типовима графита исказан преко
димензија вандализам – уметност, наружујуће – улепшава
јуће и не волим – волим. Испитаници су давали одговоре на
скалама процене са опсегом од -3 до +3, при чему су вред
ности -3 и +3 одговарале половима димензија. Испитаници
су вршили и рангирање тежине казне с обзиром на тип гра
фита, при чему је ранг 1 одговарао најтежој казни, а ранг
7 најблажој, а одлучивали су се и за конкретне казне које
би одговарале различитим типовима графита на различитим
локацијама у граду (Прилог 2).
Процена примерености цртања графита на различитим ло
кацијама исказана на седмостепеној скали процене са оп
сегом од -3 до +3 према степену примерености понуђених
локација за писање/цртање графита. Додатно, испитаници
су наводили по једну локацију на којој сматрају да је најпри
кладније, односно најнеприкладније писати графите.

Резултати
Процена заступљености графита у Београду
Сви испитаници сусрели су се са барем једним типом гра
фита, а њих 73% имало је прилике да се сусретне са свих
седам испитиваних типова графита. Додатне врсте графи
та са којима су испитаници наводили да су имали прилике
да се сусретну укључују: стенсил графите, односно графи
те направљене помоћу шаблона, тагове, рекламне графите,
увредљиве вербалне поруке или псовке и симболе навијач
ких група.

Слика 1. Медијане процена заступљености различитих типова
графита у Београду
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Слика 1 приказује медијане процена заступљености раз
личитих типова графита у Београду. Приказане разлике у
заступљености су значајне (Фридманов тест за поновљена
мерења износи χ2 (6, 93) = 195.09, p < .001) и остају значајне
када се графити групишу према основном типу коме при
падају (стилизовани, прелазни и нестилизовани; χ2 (2, 97) =
56.43, p < .001), као и када се посматра само поткатегорија
нестилизованих графита (χ2 (3, 96) = 99.35, p < .001).
Медијане процена заступљености графита на различитим
локацијама у граду могу се видети на слици 2. Разлике у
процени распрострањености графита на наведеним типови
ма локација у граду су значајне (Фридманов тест даје χ2 (9,
89) = 365.69, p < .001) и остају значајне и када се посматрају
само основне категорије локација на којима се графити могу
видети (стамбени објекти, јавне установе и јавни простори;
χ2 (2, 97) = 48.44, p < .001). Додатне локације на којима испи
таници наводе да су видели графите укључују: стајалишта
јавног превоза, контејнере и канте за смеће, бетонске повр
шине и спортске терене, индустријске објекте, ентеријере
појединих здања, бандере, дрвеће, клупе, саобраћајне знаке,
табле са обавештењима, рекламне билборде...

Слика 2. Медијане процена заступљености графита на
различитим локацијама у Београду

Однос Београђана према различитим
типовима графита
Однос према графитима значајно се разликује у зависности
од типа графита, како на димензији вандализам – уметност,
тако и на димензијама наружујуће – улепшавајуће и воли
– не воли (F (6, 576) = 135.59, p < .001 и F (6, 576) = 66.37,
p < .001 и F (6, 576) = 83.61, p < .001, редом), при чему све
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три димензије показују сличан образац просечних оцена за
различите типове графита (Слика 3). Једино код стилизова
них тешко читљивих натписа постоји разлика у предзнаку
оцена на трима димензијама (испитаници оцењују овај тип
графита као уметност и улепшавајући, али ипак не воле да
га виде). Стилизовани графити добијају позитивне оцене
испитаника, и то утолико више уколико је степен стилиза
ције већи, док су нестилизовани графити негативно перци
пирани, са изузетком графита-афоризама којима се признаје
извесна естетска вредност, али очито не ликовна већ лите
рарна. Прелазни тип графита налази се у близини неутрал
ног става, али је ипак у целини негативно оцењен.

Слика 3. Однос испитаника према различитим
типовима графита

Бонферони post-hoc анализом је утврђено да се нестили
зовани потписи и натписи и политичке поруке могу, према
добијеним оценама на свим димензијама, спојити у једин
ствену категорију најлошије оцењених графита. Стилизо
вани тешко читљиви натписи, стилизовани лако читљиви
натписи и љубавне поруке представљају следећу групу нај
мање омиљених графита, при чему испитаници сматрају да
стилизовани тешко читљиви натписи нешто мање наружују
град од друга два типа графита. Афоризми се на димензи
јама вандализам – уметност и наружујуће – улепшавајуће
налазе у домену благо позитивно оцењених графита, изме
ђу тешко читљивих натписа и стилизованих лако читљивих
натписа, од којих се не разликују значајно по добијеним
оценама. Све друге разлике у оценама које испитаници дају
различитим типовима графита биле су значајне.
У погледу строгости казне коју сматрају да њихово цртање/
писање захтева, највеће слагање међу испитаницима посто
ји код графита-слика за које се готово сви испитаници сла
жу да заслужују најблажу, као и за политичке поруке које
заслужују најстрожу казну, док најмање слагање постоји за
категорију љубавних порука, што можда проистиче, с једне
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стране, из ниске естетске вредности овог типа графита и,
с друге стране, из благонаклоности испитаника према по
чиниоцу имајући у виду мотиве настајања графита који се
овде могу оценити као позитивни. Табела 1 приказује ме
дијане рангова степена санкционисања починилаца за све
типове графита.

Табела 1. Медијане и квартилне девијације рангова степена
санкционисања починилаца за писање различитих типова
графита

Процена Београђана о примерености цртања
графита на различитим локацијама
Добијене су значајне разлике у проценама испитаника о
прикладности различитих типова локација за цртање гра
фита (F (9, 855) = 139.51, p < .001) (Слика 4). Бонферони
post-hoc поређења откривају да за Београђане постоје само
два типа локација на којима је иоле прихватљиво цртати и
писати графите и то су зидови/ограде који окружују објекте
и подземни пролази, мостови и надвожњаци. Оба типа ло
кација спадају у ширу категорију јавних простора и међу
собно се не разликују значајно по процењеној прикладности
за писање графита, разликујући се притом од свих других
локација које су оцењене као неприкладне за ову врсту ак
тивности. Испитаници, у одговору на додатно питање, као
најпримереније место за писање графита у 58% случајева
наводе зидове који окружују здања, а у 37% случајева под
земне пролазе, мостове и надвожњаке. Најнеприкладнијим
локацијама за цртање графита сматрају се споменици кул
туре (које испитаници у 54% случајева наводе као најнепри
мереније место за настанак графита), приватне куће и уста
нове културе, и оне су оцењене као значајно неприкладније
од пословних објеката, других јавних установа и стамбених
зграда, које се могу груписати као следећа категорија обје
ката на којима су графити најмање пожељни. Стамбене згра
де могу се, међутим, припојити и образовним установама
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и средствима јавног превоза у групи објеката за које је не
гативна оцена о прикладности за писање графита најмања.

Слика 4. Процене примерености различитих локација у
граду за писање графита

Укрштањем основних поткатегорија типа и локација гра
фита добијено је девет категорија, за сваку од којих су се
испитаници одлучивали за једну од могућих казни, коју су
сматрали најпримеренијом прекршају који је учињен црта
њем графита. Резултати су приказани на Слици 5. Највећи
проценат испитаника (њих 61%) одлучује се за мању или
већу новчану казну, око четвртина испитаника (23%) сматра
да је опомена односно изостaнак казне најадекватнија ме
ра пенализације за прекршај цртања графита, а затворска и
условна затворска казна најређе су биране (16%), при чему
је најтежа казна (затворска) најмање заступљена (у само 4%
случајева).

Слика 5. Проценат одабраних најпримеренијих казни
за цртање / писање различитих типова графита на
различитим локацијама
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Преглед графика указује на постојање умерене тенденције
ка томе да се стилизовани графити најмање кажњавају, а да
се исписивање графита по јавним установама сматра тежим
прекршајем у односу на стамбене објекте и још више јавне
просторе.23 Тако са једне стране чак половина анкетираних
грађана (51%) изјављује да на цртање стилизованог графита
на неком од јавних простора не треба реаговати кажњава
њем, док би свега 4% то изјавило за нестилизовани графит
на јавној установи.

Дискусија
На овом месту потребно је прокоментарисати специфично
сти узорка и потенцијалне импликације по резултате истра
живања. Узорак је већински млад, женског пола, и у извесној
мери га чине особе које су и пре самог испитивања исказале
интересовање за графите (а потенцијално су и саме цртале/
писале графите). Стога, са резервом морамо прихватити до
бијене резултате о односу испитаника према графитима, јер
је веома могуће да би репрезентативни (старији, са већим
процентом мушкараца и мање инволвиран) узорак имао
значајно негативнији однос према графитима уопште, као и
према одређеним типовима графита и био мање пермисиван
у погледу локација на којима се они могу налазити. У по
гледу перципиране заступљености графита, заинтeресоване
младе особе вероватно представљају боље опажаче графита
од просечног Београђанина, али како је посматрање графита
на основу којег су они одговарали на питања у анкети било
неприпремљено и несистематско, оно се не може узети као
мера стварне заступљености различитих типова графита на
различитим локацијама у Београду.
Један од основних налаза истраживања је перцепција Бео
грађана о неједнакој заступљености различитих типова гра
фита, при чему је као најзаступљенија опажена категорија
нестилизованих потписа и натписа, а као најређа категори
ја стилизованих графита. Уколико претпоставимо да опа
жена заступљеност појединих врста графита барем грубо
одговара њиховој реалној заступљености, поменути налаз
се може објаснити неједнаком количином труда, матери
јала и времена које је потребно уложити у израду графита
различитих врста. Ово на двострук начин утиче на њихову
продукцију – пре свега, особа која црта нестилизоване гра
фите у могућности је да за исто време остави свој траг на
далеко већем броју локација од особе која црта стилизовани
23 Природа података, нажалост, не допушта статистичко тестирање значај
ности поменутих тенденција.
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графит, а може се претпоставити и да је број особа које цр
тају нестилизоване графите већи од броја оних који цртају
стилизоване (из материјалних разлога, као и услед недо
статка мотивације и/или талента за стварање стилизованих
графита). Уколико се, пак, опажена заступљеност различи
тих врста графита систематски разликује од њихове стварне
заступљености, перцепције заступљености стилизованих и
нестилизованих графита могле би зависити од односа испи
таника према њима, о чему ће бити више речи касније.
Наиме, однос Београђана према графитима значајно се раз
ликује у зависности од типа графита, превасходно димензи
је стилизованост – нестилизованост графита. Стилизовани
графити изазивају позитивне реакције и пожељни су у град
ској средини, и то утолико више уколико су више стилизова
ни. Нестилизовани графити, с друге стране, за испитанике
представљају чинове вандализма и веома се негативно до
живљавају. Прелазни тип графита налази се између ове две
категорије, у „сивој зони” благо негативног односа.
Димензија садржаја такође игра значајну улогу у односу
према различитим типовима нестилизованих графита. По
литичке поруке и нестилизовани потписи и натписи изази
вају најнегативније реакције код испитаника, док је према
љубавним порукама, с друге стране, негативни однос нешто
блажи, што се може објаснити мотивима који се приписују
аутору графита (заљубљеност). Једина врста нестилизова
них графита која је позитивно оцењена јесу духовите поруке
– афоризми. Овај тип графита, иако нема ликовно-уметнич
ку, може имати литерарну вредност, а хумор који се њиме
преноси вероватно често увесељава људе, те се услед тога
он нашао на другом месту по омиљености од свих понуђе
них категорија (иза графита-слика).
Можемо приметити да постоји однос обрнуте сразмере из
међу перципиране заступљености одређеног типа графита и
односа према њему. Објашњење оваквог односа поново мо
жемо тражити у времену и труду које је потребно уложити
у стварање различитих типова графита – што је мање улага
ња потребно за израду графита већа је вероватноћа настанка
графита датог типа, али је уједно и мања вероватноћа да ће
графит имати било какву естетску вредност, и обрнуто.
У погледу локација графита, испитаници наводе да су нај
чешће исписивани објекти зидови који окружују објекте и
подземни пролази, мостови и надвожњаци, стамбене згра
де и образовне установе. Поново, уколико процене испи
таника посматрамо као груби одраз стварне заступљено
сти графита, у случају категорије јавних простора може се
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претпоставити да аутори графита избегавају цртање и писа
ње по другим, мање јавним или боље чуваним објектима јер
не желе да долазе у ситуацију да се директно сукобљавају
са власником објекта. Могуће је и да их наведене јавне по
вршине посебно привлаче због неких својих дистинктивних
карактeристика – јавност, могућност присвајања „слобод
ног” дела територије или жеља за улепшавањем сопстве
ног окружења. Учестала појава графита на зидовима школа
и стамбених објеката може се објаснити чињеницом да су
особе за које се претпоставља да пишу ове графите упра
во млади који велики део свог времена проводе у школи и
свом непосредном комшилуку, те да су на овим локацијама
њихови графити највидљивији жељеној публици – другим
младим особама.24
Локације на којима испитаници најчешће сусрећу графите
уједно се оцењују као најприкладније за њихов настанак
(зидови/ограде који окружују објекте, подземни пролази,
мостови и надвожњаци). Ови простори су често запуштени,
неуређени, слабо осветљени, без надгледања и генерално
ниске естетске вредности. С једне стране, ово пружа број
не прилике за стварање графита, а уједно чини посматраче
мање осетљивим на „нарушавање” постојећег изгледа обје
ката. Уколико су у питању стилизовани графити, нарочито
графити-слике чијем настанку запуштене локације могу по
годовати због могућности дужег неометаног рада, наведени
простори могу заправо бити улепшани и обогаћени.
До сада смо у интерпретацијама добијених налаза процене
испитаника о заступљености графита третирали као груби
одраз њихове стварне заступљености. Ипак, могуће је да на
перцепције испитаника делују одређени систематски фак
тори, који значајно искривљују њихово опажање графита.
Један такав фактор могао би бити управо однос према гра
фитима различитог типа или на различитој локацији. На
пример, могуће је да су испитаници сензитизирани на не
стилизоване графите према којима имају негативан однос па
их чешће запажају од стилизованих или графита прелазног
типа, према којима имају позитиван или неутралан став.
Уколико прихватимо ову претпоставку, очекивано би било
да слична тенденција постоји и у погледу локација на који
ма се графити налазе. Другим речима, испитаници би чешће
примећивали графите који се налазе на локацијама које сма
трају неприкладним него оне који се налазе на локацијама
које оцењују прикладнијим, међутим, резултати показују
24 Ђорђевић, Р. Д., нав. дело, стр. 201-205; Halsey, M. and Young, A., op. cit.,
p. 170-171; Othen-Price, L., op. cit., p. 8; Young, A., op. cit., p. 102-103.
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управо супротно. Стога, сматрамо да се опажене разлике у
заступљености појединих видова графита и графита на раз
личитим локацијама у граду најбоље могу објаснити њихо
вом стварном диференцијалном заступљеношћу. Наравно,
ово није једино могуће објашњење добијених налаза, па је
исказану претпоставку неопходно потврдити регистрова
њем објективне заступљености графита у Београду.
Графити се у целини не посматрају као озбиљнији прекрша
ји, а „исправљање учињеног” је за већину испитаника до
вољна мера санкционисања. Ипак, видљива је тенденција да
се стилизовани графити блаже санкционишу од прелазних,
који су пак блаже санкционисани од нестилизованих, као и
тенденција давања најблажих казни за графите настале на
јавним просторима, а најтежих за графите на јавним уста
новама.

Закључак
Приказано истраживање београдских графита представља,
колико је ауторки познато, прво ове врсте у нашој среди
ни. Стога, сматрамо да је његов значај пре свега у томе што
скреће пажњу на један аспект урбане средине који је до сада
био занемарен у истраживањима, а који побуђује велико ин
тересовање барем дела јавности, и пружа почетне смернице
за његово даље изучавање.
Највеће ограничење истраживања представља мали и при
страсан узорак. Стога, добијени резултати морају се прихва
тити са резервом. Ипак, налаз да чак и узорак за који се може
претпоставити да је „наклоњен” графитима већину типова
графита оцењује негативно, а већину локација на којима се
они могу наћи сматра неприкладним, подвлачи потребу за
редовним акцијама чишћења града од графита и евентуал
ним увођењем додатних, превентивних мера. С друге стра
не, графити који подразумевају одређени вид креативности,
било ликовне, било вербалне, добијају позитивне оцене ис
питаника. Уколико се, у неком наредном истраживању, пока
же да и репрезентативнији узорак има позитиван однос пре
ма стилизованим графитима, њихова продукција би се могла
подстаћи додатним и учесталијим акцијама оплемењивања
одређених градских површина овим типовима графита.
Тенденција да се оне врсте графита које се перципирају као
најзаступљеније уједно доживљавају најнегативније може
потицати од степена улагања потребног за настајање разли
читих типова графита, што је потребно додатно истражити.
Благе негативне оцене нестилизованих графита са љубав
ним порукама потенцијално указују на склоност посматрача
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да приликом давања оцена узимају у обзир мотиве аутора
графита. Познавање опажене и стварне мотивације која ле
жи у основи стварања различитих типова графита пружило
би дубље разумевање феномена графита.
Наредна истраживања могла би се такође бавити објектив
ном распрострањеношћу графита, као и њеним односом са
субјективним утисцима посматрача, као и испитати постоја
ње евентуалне интеракције између типа графита и локације
на којој се он налази. Неки од одговора испитаника пред
стављају основ за допуну понуђене класификације графита
према типу, нпр. стенсил графитима и таговима, док би се
класификација објеката по прикладности писања графита
могла ревидирати тако да боље одражава управо ову њихову
карактеристику.

Прилог 1
Фотографије типичних представника различитих категорија
графита. Фотографије су биле приказане испитаницима као
саставни део анкете.

Слика 1.1. Типични представници врста графита: 1. Графитслика; 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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Прилог 2
Релевантни делови екстензивне, рачунарски администрира
не анкете коришћене у истраживању:
У овом упитнику ће се налазити питања која се односе на
различите типове графита. Могуће је да неке од тих типова
графита нисте до сада имали прилике да видите. Молимо
Вас да означите сваки тип (ради боље оријентације осла
њајте се на приложене илустрације [Прилог 1]) са којим сте
упознати, односно, чији сте барем један примерак имали
прилике да видите уживо:
а) графити-слике
б) тешко читљиви стилизовани потписи и натписи
в) лако читљиви стилизовани потписи и натписи
г) нестилизовани потписи и натписи
д) политичке поруке
ђ) љубавне поруке
е) духовите поруке, афоризми
Уколико сте имали прилике да видите, поред набројаних,
неки други тип (друге типове) графита, молимо Вас да их
све допишете у поље испод.
Различити типови графита се у граду срећу са различитом
учесталошћу. Занима нас колико често сте Ви виђали наве
дене типове графита. За сваки тип графита означите број
који се односи на његову заступљеност, при чему је њихово
значење следеће: 0 – овај тип графита не постоји у граду; 1
– постоји мање од 5 графита овог типа; 2 – постоји између 5
и 20 графита овог типа; 3 – постоји између 20 и 50 графита
овог типа; 4 – постоји више од 50 графита овог типа:
а) графити-слике
б) тешко читљиви стилизовани потписи и натписи
в) лако читљиви стилизовани потписи и натписи
г) нестилизовани потписи и натписи
д) политичке поруке
ђ) љубавне поруке
е) духовите поруке, афоризми
Графити се налазе на многим локацијама у нашем окружењу.
Молимо Вас да означите број који одговара заступљености
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са којом сте виђали графите на наведеним локацијама у гра
ду. При давању одговора узмите у обзир један (било који
у оквиру дате категорије, али највише исписан графитима)
објекат те врсте и одговорите колико је могуће уочити гра
фита на њему. 0 – ниједан графит; 1 – између 1 и 3; 2 – изме
ђу 4 и 10; 3 – између 11 и 20; 4 – преко 20 графита:
а) приватне куће
б) стамбене зграде
в) пословни објекти (кафићи, тржни центри, седишта
фирми и сл.)
г) образовне установе (вртићи, основне школе, средње
школе, више школе, факултети и сл.)
д) установе културе (библиотеке, позоришта, биоскопи,
домови културе и сл.)
ђ) друге јавне установе (које не спадају у претходно
наведене)
е) споменици културе (статуе, законом заштићене зграде
и сл.)
ж) зидови/ограде који окружују објекте, али не припадају
ниједном здању конкретно
з) подземни пролази, мостови, надвожњаци
и) средства јавног превоза
Уколико постоје још неке локације на којима сте виђали гра
фите, а да нису обухваћене претходним списком, молимо
Вас да их све допишете у поље испод.
Занима нас да ли и на који начин Ви сматрате да треба ка
жњавати особе које пишу/цртају графите по конкретним ло
кацијама. За сваки тип графита означите врсту казне коју
сматрате примереном при чему је значење бројева следеће:
0 - Починиоца не бих казнио/лани на који начин или бих
му упутио/ла само усмену опомену;
1 - Починиоца бих казнио/лановчаном казном сразмерној
нанесеној штети (потребној за санацију објекта);
2 - Починиоца бих казнио/лановчаном казном која би ви
шеструко превазишла нанесену штету;
3 - Починиоца бих казнио/лаусловном казном затвора ко
ја би подразумевала друштвено користан рад;
4 - Починиоца бих казнио/ла затворском казном адекват
ном начињеном прекршају.
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Табела 2.
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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.
Key words: graffiti, types of graffiti, Belgrade graffiti, frequency
assessment, attitude towards graffiti
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„Комуникација је најважнија вештина
коју можете да научите!”

Постоје књиге које је тешко не коментарисати. Просто, по
јави се потреба за писањем квалитетне студије, као што се
рађају и писци који умеју да одговоре свом задатку. Када се
појави дванаесто издање књиге, значи да је треба прочитати
или бар само прелистати. Да ли је могуће да књига доживи
толико издања? Заправо, која књига је доживела толико из
дања? Најкраће, Стјуарт Табс изјављује: „…покушао сам да
створим текст који је непосредан и релевантан за студенте
и наставнике, текст који одражава мој дугорочни циљ ра
зумљивости, а уводи сложене појмове и теорије без појед
ностављивања и у коме се користи јасан, жив и прецизан
језик.” Дакле, Стјуарт Табс потписао је монографију која је
доживела невиђени број издања и насловио Комуникација:
принципи и контексти.
Шта садржи ново, по реду, дванаесто издање монографије?
Одговор на постављено питање добијамо у Предговору мо
нографије (21-25). Поред краћег сажетка о сваком поглављу,
аутор наглашава да у новом издању можемо наићи на пар
нових, јако конструктивних савета. Како да побољшамо не
вербалне вештине; Како да подстакнемо развој поверења;
Како да се изборимо са тремом; Како да студент и родитељ
успешније комуницирају? и најважнији тј. најкориснији су
сигурно савети о методу преговарања, „Шта желимо, шта
хоћемо, када одустајемо”?. Наиме, свако како, садржи своје
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зашто и отвара, за неке будуће истраживаче, низ нових ис
траживачких поља, док у нашем случају представља уверти
ру за спознају принципа комуникације.
Ко је, заправо, Стјуарт Табс? Бивши декан Бизнис колеџа
Универзитета у источном Мичигену и садашњи професор
лидерских вештина на истоименом универзитету. Доктор
наука у области комуникацијског и организацијског понаша
ња. Аутор је јако познатих публикација: Кључеви за лидер
ство, Системски приступ интеракцији у малој групи, 101
степеник до успеха. И поред свега тога био је консултант у
пет стотина компанија и седам пута проглашаван наставни
ком године. Дакле, податке О аутору (26) проналазимо на
страници пре почетка спознаје самих принципа.
Аутор на 796. страница обрађује комуникацију кроз две те
матске целине Принципи и Контексти, које можемо означити
и као поднаслове публикације. Human Communication: Prin
ciples and Context постаје доступна читалачкој публици са
наших простора, захваљујући преводиоцима Јелени Видић
и Тијани Весић Павловић као и издавачкој кући Клио. Поред
речника појмова и библиографије, публикација садржи ин
декс имена и индекс појмова, одлична ликовна решења као
и описну статистику (дијаграме, картограме, пиктограме).
Да ли је заиста комуникација најважнија вештина која може
да се научи, сазнајемо у првој тематској целини Принципи
(29-362) подељеној у осам поглавља (Процес комуникације;
Опажање особа; Вербална порука; Невербална порука; Слу
шање; Конфликти и преговарање; Етика и комуникација;
Односи у процесу). На питање како дефинисати комуника
цију Табс каже: „Комуникација је тема о којој се тако често
расправља да је и сам термин добио превише значења - има
сувише различитих значења за разне људе.” На основу ове
тврдње можемо казати: комуникација је процес међуљудске
сарадње и информисаности у коме комуникатори шаљу и
опажају поруке вербалне, невербалне, намерне и случајне.
Најчешћи облик комуникације остварује се системом face
to face и представља потпуну комуникацију, остварену пу
тем слуха, вида и додира, између конверзатора. Међутим,
комуникација може бити остварена и путем порука – смс-а,
мејлова, новина, филмова, интернета и телевизије. Приме
ћујемо да постоји неколико начина да се о комуникацији го
вори, али и много више могућности да често останемо недо
речени о појединим темама.
Питање које привлачи пажњу односи се на разлике у на
чину на који мушкарци и жене користе комуникацијске
вештине? Аутор запажа да већина истраживања потврђује
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стереотипно становиште да жене више подлежу социјалном
притиску и да удовољавају потребама других, да се више
труде да одрже конверзацију, док мушкарци често занема
рују одговоре других. Такође, Табс каже да невербална ко
муникација, у домену физичког изгледа, много више о нама
говори. Униформе нам говоре о рангу и статусу. Одећа коју
носимо преноси наше прихватање или неприхватање тради
ционалних вредности. Запажање вредно помена односи се
на јачину гласа која се повезује са цртама наше личности.
Тако се гласније особе сматрају агресивнијим, за разлику
од повучених особа које се сматрају стидљивим. Поред тога
Табс говори да је лаж саставни део сваког од нас и да се ко
ристи са циљем заштите сопствене репутације.
У монографији аутор покушава да докаже немогућност оп
станка констатације да се супротности привлаче. Спроведе
на истраживања показују да је у начину одабира партнера
увек присутна сличност коју тражимо и (не)проналaзимо
код потенцијалног партнера. Стил комуникације између
партнера се мења са протицањем времена. Када се двоје
људи упознаје, систем експлицитности у разговору је нај
присутнији. Са друге стране у последњој фази везе често
се размењују поруке дистанце и дисоцијације – на пример
„Не желим више никада да се видимо”. Можемо закључити
да иако је близина обично предуслов привлачности, људе
привлаче особе које су им сличне. Потребно је нагласити
да фацијална привлачност има велику улогу у прихватању
или неприхватању одређених особа. Табс иде толико далеко
сматрајући да, чак и бебе од два до три месеца више воле
привлачна лица. Такође, истраживања показују да физички
привлачне људе волимо зато што нам прија да их гледамо,
али и због мишљења да присуство у њиховом друштву може
да побољша слику о нама. На пример, девојка која излази са
згодним мушкарцима повећава своје самопоуздање и виђе
ње у очима других људи, као и момак који стално излази са
лепим девојкама.
Интересовање које се јавља код свих нас и које у више слу
чајева представља радозналост можемо формулисати у виду
питања – да ли се лепота повезује са талентом? На основу
резултата истраживања можемо закључити да лепим жена
ма успех у каријери није олакшан уколико добро изгледа
ју, због постојања предрасуда о ефикасности споја лепоте
и успеха. У домену мушко-женских односа утицај лепоте
најјачи је на почетку везе, јер ефекат физичког изгледа по
степено нестаје када о одређеној особи добијемо добре или
лоше информације. Дакле, сазнајна функција има приори
тет у односу на физичку. На основу свега изреченог можемо

329

МИЛЕНА ЖИКИЋ
уочити да је перцепција, код свих нас, јако присутна у тре
нутку првог сусрета, упознавања, и да је често извор неуспе
ха у комуникацији.
Јако важну улогу у комуникацији пружа невербална пору
ка. Наиме, невербални знаци, дају информације о нашим
намерама и емоционалним одговорима. Смехом, тапшањем,
мрштењем, подругљивим осмехом, погледом испод обрва
изражавамо своје одобравање или неодобравање. Такође,
кроз невербалне поруке, људи шаљу бројне знакове – визу
елне и вокалне. Тако гестови рукама представљају замену за
вербалну комуникацију. На пример, длан окренут нагоре гест предаје; длан надоле – гест ауторитета; затворени длан
с упртим прстом – гест увреде. Дакле, нису само речи мо
гућност комуникације, само један покрет нашега тела много
више може казати о нама и нашим намерама, него већина
речи, и зато је потребно максимално активирати перцепцију
у сваком животном тренутку.
Друга тематска целина Контексти (363-690) састоји се од
седам поглавља (Интерперсонална комуникација; Интер
културна комуникација; Интервјуисање; Комуникација у
малој групи; Јавна комуникација; Комуникација у органи
зацији; Масовна комуникација и нове технологије). Свако
дневна комуникацијa носи назив интерперсонална и одвија
се између двоје људи. Овај вид комуникације представља
интензивну присутност саговорника у вербалном, фацијал
ном и физичком смислу (израз лица, телесни став, одећа,
тон). Самооткривање представља интегрални део комуни
кације између две особе и одвија се у том контексту. Према
студијама, и мушкарци и жене заступају мишљење да ће се
допасти другима више, уколико говоре више о себи. Међу
тим, насупрот отвореног типа људи, постоје и они који би
пре умрли него да допусте да их други упознају, то су људи
затвореног типа.
Уверење које постоји је да људи који имају снажну потре
бу за доминацијом, заправо, имају снажну потребу за успе
хом. Такође се сматра да постоји и веза између доминације
и слике о себи, јер особа која има лошу слику о себи биће
субмисивна, а не доминантна. Обрађујући односе између
мушкарца и жене на пољу брака, многи стручњаци сматра
ју да и савремени бракови доносе „неравноправно партнер
ство”, у смислу да и када жене зарађују у рангу мушкараца
не могу да остваре равноправност у односу, због постојања
разних родних улога. Колико је асертивно понашање при
сутно у браку и да ли је? Имајући у виду да асертивно пона
шање признаје права других и равноправност у интерперсо
налним односима, док агресивно понашање и неасертивно
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понашање то не дозвољава, можемо казати да је присутност
неасертивног понашања доминантнија, јер често у браку не
можемо да изразимо своје мисли и осећања, већ их морамо
потиснути. Неасертивно понашање примаоцу доноси разли
чите врсте одговора од симпатије до презира, док асертивно
и примаоцу и пошиљаоцу доноси позитиван исход.
Комуникација која побуђује интересовање све више носи
назив интеркултурна и односи се на комуникацију између
припадника различитих култура. Култура којој припадамо у
највећој мери одређује начин на који се облачимо, наш од
нос са родитељима и пријатељима, храну коју једемо. Да
кле, свака културна група обележена је скупом заједничких
карактеристика, као и многим варијацијама. Од тога којој
култури припадамо зависи и сама комуникација. На пример,
Белгијанци, Грци и Шпанци осећају се пријатније у ситуа
цијама у којима има мало недоумица, а много информаци
ја. На другој страни Канађани, Јамајканци или Американци
отворенији су за промене и различитости и у том смислу
имају низак степен избегавања несигурности.
Аутор износи изузетно мишљење у домену значаја веродо
стојности приликом беседништва. Према Табсу особа може
да буде највећи говорник ког је свет видео, да има најбр
жи ум, да употребљава најпромућурнију психологију и да
је овладала свим формалним средствима доказивања, али
уколико није веродостојна, неће бити ни озбиљно схваћена,
као ни прихваћена. На основу изнете констатације схватамо
да је степен веродостојности јако битан у процесу комуни
кације. Дакле, јако је битно да не постоји раскорак између
речи и дела, већ доследност и прецизност. Често се говори
да се веродостојност налази у уму слушаоца и утиче на став
који слушалац заузима према говорнику. Наиме, на основу
реторичких вештина говорник се приказује као не/искусан,
не/важан, не/искрен, племенит/суров, активан/пасиван, брз/
спор, емотиван/смирен.
Комуникација је један од најзначајнијих фактора за успе
шан рад једне организације и увек представља предуслов
њеног опстанка. Односи на послу утичу на радни учинак.
Одлични интерпретаторски односи у институцији допри
носе већој посвећености колективу, организацији и послу.
Званични извори су најпоузданији вид комуникације и зато
спадају у ред најчешће коришћених канала комуникације у
организацији, у домену поузданости и пожељности. Добија
ње информације из незваничних извора сматра се важним,
али не и најпожељнијим типом комуникације у оквиру ор
ганизације. Данас је неформална комуникација, у великим
компанијама, замењена брзим састанцима, на којима се
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израђује нацрт за будући пословни договор, у смислу фор
мирања прелиминарне групе која ће у блиској будућности
добити шансу на одређеном пројекту.
Извори информација – масовна комуникација – штампани
медији (новине, часописи, књиге) као и електронски меди
ји (радио, телевизија, филм, компјутер) представљају попу
ларне и прагматичне изворе информација и комуникације
посебно у XXI веку. Нове комуникацијске технологије у
великој мери су повећале интеркултуралну комуникацију.
Електронски систем комуникације омогућава упознавање,
пословну сарадњу, одржавање познанства, пријатељства и
рађање нових пословних, приватних и животних прилика.
Можемо запазити да смо данас у хиперактивном времену,
окружени обавезно неком врстом комуникације у сваком
тренутку, електронском, штампаном, вербалном или пак не
вербалном. У складу са наведеним подацима јасно је зашто
студија Табса Стјуарта не губи вредност, већ са сваким но
вим издањем добија нову читалачку публику тј. свака нова
генерација постаје његов верни пратилац. Да ли ћемо за коју
годину добити још једно допуњено или измењено издање
монографије Комуникација показаће не само време, већ и
ми сами показивањем потребе и жеље да будемо што ефи
каснији, прецизнији и убедљивији у процесу комуникације.
Не заборавимо: једино је наша изговорена реч, док је све
остало туђе, као и да путем комуникације пуно тога кажемо
о себи, чак и оно што не бисмо желели! Дакле, комунико
логија постаје потреба, а не изазов нашег века. Следимо је.
И будимо веродостојни у свету реторичности, али не забо
равимо да живимо у веку трансформација у коме можемо
доживети још један нови вид комуникација, односно очекуј
мо неочекивано.
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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.
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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.
Исто, стр. 148.
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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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