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УСПОМЕНАНА 

ВЛАДИМИРАВЛАДУ 
ПЕТРИЋА(1928–2019)

О те о риј ском и кри тич ком по сми шља ва њу фил ма у Ср би ји 
мо же се го во ри ти и знат но пре по ја ве пр вих ра до ва Вла ди
ми ра Вла де Пе три ћа (1928–2019), али тек са њим оно је до
би ло си сте ма тич ност, пун ни во уоп шта ва ња и ап страк ци је 
свој ствен те о ри ји и уса гла ше ност са ре цент ним те о риј ским 
тра га њи ма у све ту. Вла да Пе трић при то ме ни је био епи гон, 
већ гло бал но гле да но је дан од пи о ни ра те о риј ског, фи ло зоф
ског, на уч ног и ака дем ског при сту па фил му, ко ме у то вре ме 
још је два да је по не где био при пи си ван ка рак тер и по тен
цијал умет но сти.

Пе три ће ва са мо свој ност као ми сли о ца по чи ва ла је на сво
је вр сној син те зи со вјет ског, кон ти нен тал ноевроп ског и ан
гло сак сон ског при сту па фил му и ње го вом ту ма че њу: 1965. 
го ди не, већ као про фе сор на бе о град ској Ака де ми ји за по зо
ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју (да нас ФДУ) бо ра вио је на 
пост ди плом ским сту ди ја ма на чу ве ној и (пр вој у све ту) ви
со кој филм ској шко ли у Мо скви (ВГИК), а 1973. го ди не је на 
Њу јор шком уни вер зи те ту док то ри рао као пр ви док тор на у ка 
из обла сти фил ма у Сје ди ње ним Др жа ва ма, по сле че га по
ста је про фе сор те о ри је и исто ри је фил ма на Уни вер зи те ту 
Хар вард, на ком је осно вао и филм ски ар хив.

Сва ова ис ку ства би ла су ве о ма ви дљи ва у ње го вом де лу, 
ко је је у осно ви има ло есте тич ки, да кле фи ло зоф ски ка рак
тер, у сми слу да је Пе три ћа у осно ви нај ви ше ин те ре со ва
ла са ма при ро да фил ма и ње го ва спе ци фич ност у од но су на 
дру ге умет но сти и ме ди је. О ово ме све до чи и ва жно ме сто 
ко је Пе трић, на ро чи то у сво јим пр вим књи га ма, по све ћу је 
ком па ра тив ној есте ти ци и оно ме што се да нас на зи ва те о ри
ја адап та ци је, да ју ћи нај ве ћи до при нос есте тич ком при сту
пу фил му у срп ској те о ри ји уоп ште. Па ра лел но са ова квим 
ком па ра тив но есте тич ким про ми шља њем фил ма, Пе трић је 
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по себ ну па жњу по све тио на сле ђу аван гар ди стич ких тра
га ња за чи сто том филм ског из ра за, што је при ме њи вао и у 
сво јој ре ди тељ ској прак си, још од сре ди не пе де се тих го ди
не про шлог ве ка, по ред од ре ђе ног бро ја „кон вен ци о нал них” 
филм ских и те ле ви зиј ских оства ре ња, кон ти ну и ра но по све
ће ној филм ском екс пе ри мен ту на тра гу ње го вих учи те ља 
Ла ва Ку ље шо ва и Слав ка Вор ка пи ћа.

По ред те о риј ске, умет нич ке и пе да го шке прак се, као и ан
га жо ва ња на ин сти ту ци о на ли за ци ји фил ма кроз осни ва ње 
и по моћ ар хив ским и обра зов ним ин сти ту ци ја ма, Пе трић 
је био и пр ви уред ник филм ског про гра ма у исто ри ји Те
ле ви зи је Бе о град, као и ре ди тељ не ко ли ко по зо ри шних 
представа.

Вла да Пе трић оста је наш пр ви и – по ред  мо жда још је ди
но Ду ша на Сто ја но ви ћа – нај зна чај ни ји и нај ре ле вант ни ји 
те о ре ти чар фил ма, је ди ни срп ски филм ски те о ре ти чар и 
кри ти чар са озбиљ ном ре цеп ци јом у све ту, ин спи ра ти ван и 
про во ка ти ван уче сник на ше кул тур не сце не, ко ји је као ма
ло ко дру ги по ка зао пут ње не мо гу ће де про вин ци ја ли за ци
је – ко ја се не кри је у по дра жа ва њу и слу ге рањ ству, не го у 
зна њу, хра бро сти и сло бо ди.

Вла ди мир Ко ла рић




