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АНАЛИЗАФИЛМАГОЛИУСЕДЛУ
Сажетак: Рад ис пи ту је ди ја лек ти ку де ви ја ци је, не са мо у сми слу 
ње не по зи тив не уло ге у мо рал ним кон флик ти ма ко ји ка рак те ри шу 
сва ки дру штве ни раз вој, већ и као не кон фор ми стич ку по ја ву ко ја 
пре или ка сни је по ста је ко мо ди фи ко ва на. На при ме ру фил ма „Голи 
у се длу” раз мо тре ни су ин ди ви ду а ли стич ки и со ци јал ни аспек ти 
кон тра кул ту ре, са фо ку сом на ре пре сив но и де су бли ма тор но прак
ти ко ва ње сло бо де, прав де и јед на ко сти. Рад по ста вља пи та ње да 
ли је кон тра кул ту ра, упр кос пр во бит ном сла вље њу от пад ни штва 
и со ци јал них екс пе ри ме на та, на кра ју за вр ши ла у ко ха би та ци ји 
са си сте мом, та ко што је по ста ла ма ска са ме дру штве не до ми
на ци је. По сма тра ју ћи иде о ло шке кон тра дик ци је „Го лих у се длу”, 
ис пи та на је естет ска и асо ци јал на при ро да кон тра кул тур ног 
иден ти те та, ко ја је уме сто у ал тер на тив ним и со ли да ри стич ким 
ко лек ти ви ма кул ми ни ра ла у па то ло шкој ау тен тич но сти и ато ми
стич ком дру штву. У дру гом де лу раз мо тре на је и мо гућ ност на пу
шта ња ка пи та ли стич ког дру штва, ко ја је у фил му на сил но спре
че на, док је у ствар но сти кон тра кул ту ра ин те гри са на у си стем, 
а ње ни ра ди кал ни еле мен ти од ба че ни или ре ла ти ви зо ва ни. Као 
за кљу чак се на ме ће за не ма ри ва ње кла сног кон флик та од стра не 
пост мо дер ни стич ке, кул ту рал не ле ви це, ко ја се не рет ко кон цен
три са ла на про ши ре ње ма њин ских пра ва на уштрб нео ли бе рал ног 
обез вре ђи ва ња со ци јал них пра ва. Филм на ја вљу је дру га чи ју вр сту 
иде о ло шке хе ге мо ни је, где се уну тар под ре ђе не кла се, раз ли чи те 
фрак ци је су ко бља ва ју, оста вља ју ћи сам цен тар мо ћи не дир ну тим. 
Ти ме де ви ја ци ја до би ја спе ци фич ну ка пи та ли стич ку функ ци ју.

Кључне речи: де ви јант ност, кри тич ка те о ри ја, хе ге мо ни ја, 
„Голи у се длу”, кон тра кул ту ра, ди ја лек ти ка про све ти тељ ства
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Увод

Скорашњидогађају америчкомградуШарлотсвил, где су
се сукобили левичарски активисти и противници уклања
њастатуејужњачкогвојсковођеРобертаЛија,указаојена
известан парадокс. Пре готово пола века, у време снима
њафилмаГо ли у се длу (Easy Ri der),укојемдвојицахипика
страдају у нападу јужњачких силеџија, корпоративни ме
дијинисусталинастрануконтракултуре.Данас јесасвим
обрнуто.БаштинициКонфедерацијенаразличитимекрани
масуокарактерисаникаорасистиибелинационалисти,без
некемогућностида образложе сопствене ставове.То јест,
маничеанскаподеласепоновила,овајпутузамењенимуло
гама.ФилмГо ли у се длусловизасуштинскогпредставни
каконтракултуре,гдесусесуочилепрогресивнеиназадне
снагеуАмерици.Педесетгодинакаснијемождабитребало
размотритиовајпроблемиздругогугла.Наиме,нијекон
троверзнипредседникДоналдТрампјединикојијенастојао
даморалсместиуцркву.ИпокојнисрпскипремијерЗоран
Ђинђић је чак у својим последњиминтелектуалним стре
мљењимаодабраодапреведеинапишепредговорзакњигу
којасе„уживљаваустранукојаједефинитивноизгубила”1,
онуапсолутистичкедржавекојасуспендујесвеконфликтне
садржаје,самимтимиморалнеизворесукоба.

Надамседа сеиунашем заокретуможенаћи таквадоза
провокације.Штаако језаистаслављењеГо лих у се длуод
почетка била грешка? Губитник, јужњачка нетолерантна
белапопулација,вишенеможедаповратисвојепозиције.
Неманикаквесумњедаудруштвуидејесегрегацијеиро
бовласништвавишеникаданемогубитиотвореноспрово
ђене.Међутим,каоштоиЂинђићпоручује,мождаданасто
ипакможедасеослободинаслагаидеологије?Аконеулази
моурасправуснаивномпретпоставкомдасунекиљудизли
анекине,мождаможемопронаћиусвакомеврлинеподјед
накокаоимане.Утомсмислу,контракултурајеславилараз
личитости које су данас сасвим устоличене.Друга страна
бројисвојепоследњедане,аданашњаагресивнареакција
вишетопотврђујенегоштообећаварестаурацију.Уствари,
мизаистанезнамоштасуборбомзаспоменикдемонстран
тиустварипоручивали.Можданамперспективагубитника
можедатинекаобјашњењазаштосеналазимоуданашњој
ситуацији, у којој чак и дубоко уздрмани неолиберализам
идаљеопстаје,акаонајвећипроблемсеистичујужњачке
статуељудиизпрошлихвремена.

1 Đinđić,Z.Kritika utopijskog uma, u:Kri ti ka i kri za,Kozelek,R. (1997),
Beograd:Plato,str.8.



263

НИКОЛА МЛАЂЕНОВИЋ

Дакле,оноштоћебитипредметнашекритикејестепобед
ничкастрана,оначијајебудућностнеспорна,којајезаиста
у праву у вези основних премиса о једнакости и слободи
свихљуди,аликојанијебезгрешна.Тојест,заразликуод
уобичајеногвиђењадевијације,којунекиразумејукаодис
хармонијукојутребаелиминисати,адругикаоизговорда
владајућеснагеинтервенишууобластикојесуетикетира
ликаоекстремистичке,овдећеседевијацијаразуметикао
репресивна употреба слободе и као селективна једнакост.
ГотовојеклишерећидасуГо ли у се длузавршилитрагич
но,докједогађајуШарлотсвилупрефарса.Сдругестране,
каобитнукарактеристикуиндустријекултуреХоркхајмери
Адорносуистицалисрозавањеморалананиводетета,рути
низацију,такорећикорупцијутрагедије,којојсе„безсоци
јалнепсихологијевадезуби”2.Стогајерасветљавањеидејне
целовитости контракултуре неопходно да би заиста „иде
олошкокритички дешифровали социјални садржај умет
ничкогдела”3.ОноштомасовнакултуракријепоФранкур
фтовцимајесусветевезеумаизлочина,каоибуржоаског
друштваимоћи.

Уовомрадузапитаћемоседалипостојеидругачијиначин
скривања друштвене доминације, имајући у виду контра
дикторностикојекрасесвеидеолошкеформације.Го ли у се
длусвојеврснајеодисејадвојицехипикамотоциклиста,који
насвомпутунаилазенамноштворазличитихособаизајед
ница,мањеиливишеексперименталнихкомунаиликонзер
вативнихсредина.Онисуупотразизаамеричкимидеалом
слободе,којемногинетолерантижитељитеземљегушепод
изговоромуклањањадевијантногпонашања.Мотоциклисти
супокушалидаотеловетадашњукритичкутеоријуињено
настојањедаседистанцираодпостојећег.Напрвипоглед,
они одбијају једнодимензионално друштво и пропагирају
нове вредности. Ипак, идеолошке противречности, сагле
данеизданашњеперспективе,којаукључујеидаљиразвој
самекритичкетеорије,мождаћепоказатинештосупротно
одпрвобитнихнамераконтракултуре.

Упрвомделу,размотрићемодалису,уместоразвојалич
ности,којајенасилнозаустављенауфилму,експерименти
са идентитетом упрегнути у капиталистички систем који
данасславиаутентичностиприморава једасе готовопа
толошки репродукује. Такође ће бити указано да је сама
естетскаконцепцијаличностидовеладоразвојаприлично

2 Horkheimer,M.iAdorno,T.(1989)Di ja lek ti ka pro svje ti telj stva,Sarajevo:
VeselinMasleša,str.157.

3 Honneth,A.(1991)The Cri ti que of Po wer,Cambridge:MITPress,str.31.
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асоцијалних,нарцисоиднихживотнихформи,којепогодују
спречавањубилокаквогколективистичкоготпорапостоје
ћемпоретку.Удругомделу,испитаћемомогућностдругачи
јегдруштва,ванкорпоративногдомашаја.Оваантикапита
листичкастранаконтракултуреуфилмујетакођеспречена
конзервативномреакцијом.Но,опетнамсавременостање
показуједајеконтракултураипакинтегрисанаусистем,а
њени радикални елементи ублажени или потпуно дистор
зирани.Тонасдоводидозакључкаосвојеврснојкомодифи
кацијиотпадништва,којејенекадбилоносилацутопијског
потенцијала.

Ин ди ви ду ал но осло бо ђе ње

Контракултурасамимименомсугеришераскидсапретход
ним поретком. Проблематизација друштвених пракси на
нивоуваспитања,образовањаијавногопхођењазасигурно
јеуфокусу свихреформиста.Штавише, „преобраћањена
револуцију... (било је) елемент технологије сопства”.4 Реч
јеосвојеврснојутопијскојвизији,која сепрвенственоте
мељиланаослобађањужеље,односно„либидиналнојтран
сфигурацији”5каонеопходномпредусловуреволтапротив
системашездесетихгодинапрошлогвека.Критичкасоци
јална теорија је, дакле, обрнула сценослед ствари. Делу
јекаодасенијепрвоуспостављаладруштвенаструктура,
којојсусепотомприлагођавалисубјекти,нобипојединци
еволуцијомсвојесвестидоприносилидруштвенојпромени.
Улогауметностиутомебилаје„методичкаалијенацијаод
цјелокупнедоменебизнисаииндустрије”крозизопштене
ликовепроститутки,криминалаца,ђаволаилуда.6Отпадни
штвокњижевногилифилмскогкарактера,уколикобисепу
бликасатимидентификовала,омогућавалојељудимахума
нијипсихолошкиразвој,искуствокојепревазилазилично,
универзализујеипроширујевидике.7

УобичајенаинтерпретацијаГо лих у се длууправоједасухи
пици у томе спречени насилно.Филмски ликови страдају
одстранејужњачкихреднека.Реткосепримећујесамадис
торзијаметодичкеалијенације.СамМаркузеинсистирана
томедасуизопштениликовидеветнаестовековнекњижев
ностипреображениу„битникеигангстере”итимедобили

4 Fuko,M.(2003)Her me ne u ti ka su bjek ta,NoviSad:Svetovi,str.268.
5 Jameson,F.(1981)The Po li ti cal Un con sci o us,NewYork:CornellUniversity

Press,p.58.
6 Marcuse, H. (1989) Čo vjek jed ne di men zi je, Sarajevo: Veselin Masleša,

str.69.
7 Habermas,J.(1969)Jav no mnje nje,Beograd:Prosveta,str.66.
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супротнуфункцију–даафирмишупостојеће,аначинживо
тасведунапојединачнућудљивост.8Иакојеготовоусамљен
укритицибитника,Маркузеуказујенапотребудијалектич
кеперспективе.ЧакиДелезиГатари,којиза Го ле у се длу
сматрајудасусачуваликонтракултурнидух,указујудасе
револуционарност мора размотрити бар у два аспекта, из
перспективе класних интереса и либидних инвестирања.
Некаособаилигрупаможебитиреволуционарнас једног
афашистичкаиполицијскасадругогстановишта.9Омлади
наможеида„помешаНичеаиМаркса”10,антидемократски
духиљубавпремасиромашнима,ексклузивнонадчовештво
икритикуцивилизацијекојајеусржииндивидуалистичка,
алитопроизводисамоконтрадикције.Но,далисенаведено
можеприменитинаГо ле у се длу?

Ако посматрамо историју као низ противречности између
колективневољеииндивидуалнихзахтева,ондасууправо
тензијеоноштообезбеђујеразвојдруштва,асамокретање
јенемогуће замислитибезбројнихморалнихдевијација.11
Парадоксално,нападнанормалност,оличенунашемслу
чајууконтракултури,неопходанједабисепостојећенеса
моуздрмалонегоиотворилозабудуће.Девијацијаслужи
да прикаже идеал, да већ сада антиципира заједницу која
ћеиспунитинезадовољенежеље.Двојицахипибајкерана
филмуотеловљавајукаконеконформистичке,оштећенеег
зистенције,такоивизијубудућегдруштва.Понављасеста
раформулаалбатросаспремногзамаестраланлет,алиса
свим неприлагођеног заживот на земљи.Штавише, хипи
бајкеришверцују и конзумирају дрогу,живе неукорењени
убилокаквојзаједници,ослобођениобавеза,анесвакида
шњупојавусамозаокружуједужинањиховекосе.Онина
моторима путују у супротном правцу него у вестерну, са
западанаисток,„напутудаљеоднормалности”12.Можда
ХербертМаркузенајбољеописујеовајдруштвенираскид:
„онисунаучилидасенеидентифицирајуслажнимочеви
ма, који су саградили, толерисали и заборавилиАушвице
и Вијетнаме хисторије, мучилишта свих свјетовних и цр
квенихинквизицијаипреслушавања,гетаимонументалне

8 Marcuse,H.(1989),нав.дело,стр.69.
9 Delez,Ž.iGatari,F.(1990)An tiEdip: ka pi ta li zam i shi zo fre ni ja,Sremski

Karlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.285.
10Plesner,H.(2004)Gra ni ce za jed ni ce: kri ti ka druš tve nog ra di ka li zma,Novi

Sad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.33.
11Honet,A.(2009)Bor ba za pri zna nje,Beograd:Albatrosplus,str.112.
12Ryan,M.andKellner,D.(1988)Ca me ra Po li ti ca: The Po li tics and Ide o logy 

of Con tem po rary Hollywo od film, Indianapolis: Indiana University Press,
p.25.
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храмовекорпорација”.13Ониломеланацкојивезујеовепо
губнепроцесе, а наспраминструменталног ума, којипро
жимадруштво,истичумоћмаштеичулнеосећајности,пре
обликујућистварност.

„Кадровибајкеранаспрампустиње,планина,небаисунца
транскодирају идеологијушездесетих, слободу, индивиду
ализам, хармонију са природом, еманципацију путем тех
нологије”.14 Ове речиДагласа Келнера већ у себи садрже
контрадикцијуодкојенадаљепатичитавфилм.Наиме,чак
иакохармонија сприродомитехнологизованаеманципа
ција стоје помирени, како то изгледа у случају слободе и
индивидуализма, које реченица перципира као различите?
Келнеровомописунедостајевезивноткивонаведенихпој
мова: конзумација наркотика. Наравно, коришћење лаких
дрогадонеклеуживаиподршкуакадемскихкругова,јерје
замишљајукаоначиниздвајањаизсвакодневнице,дистан
цирања од стварности. Својеврсна „екстаза дрогирањем”
доприноси растварању ега, ослобађању од притиска дру
штва.Тојестекраткотрајно,вештачкоиприватноослобође
ње,чакитренутакискривљенеперцепције,којијеМаркузе
сматраонужнимупроцесусвеукупногослобођења.15Гото
во платонистички, марихуана нас извлачи из пећине пред
чисте идеје, пред непостојећи али пожељан свет ка којем
можемостремитиондакадасевратимоуобичајеномсивом
реалитету.

Овомождаизгледакао„знањебудалаидеце”16или„дрско
практицирањеперверзногбесмисла”17,алициљанаотвара
њевидикахемијскимпутем,каодаопојне супстанцераз
вијајукритичкусвест.Уживаоцићеводити„наварене”раз
говоре,награницитеоријазавере,одругимсветовимакоје
владариоднаскрију,јертамо,нанекимдалекимпланета
ма,живељудикојисупотпунигосподарисопственесудби
не. С друге стране, наши „антикварни системи” зафилм
ске ликове су светови затворени за могућност другачијег
искуства,коједоносиуживањенаркотика.Рашчараниљуди
морајупоноводапронађусмисаосвојихживота,мождаи
с оне стране разума. Наспрам егзистенцијалистичке муч
нине,опојнесупстанцедобијајуеманципаторскуфункцију.
Критички мислиоци као да су прижељкивали обнављање

13Marcuse,H. (1972)Kraj uto pi je / Esej o oslo bo đe nju, Zagreb: Stvarnost,
стр.152.

14Kellner,D.(2003)Me dia Cul tu re,NewYork:Routledge,p.105.
15Marcuse,H.(1972),нав.дело,стр.161.
16Markuze,H.(1979)Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beograd:Grafos,str.55.
17Roszak,T.(1978)Kon tra kul tu ra,Zagreb:Naprijed,str.49.
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одређене„народнерелигије”којабипревазишланељудски
светинтереса.„Монотеизамсеумаисрцатребаповезатис
политеизмоммаштеистворитиједнумитологијууслужби
идеја”.18Краткотрајно наркотичко отварање указало би на
субјективнирајкојинадуховномнивоуантиципирасоци
јалнутрансформацију.Артифицијелно,фармацеутскоосло
бођењефилмскихјунака,својомнаучнофантастичномиде
јомосвојеврсномкомунизмунаВенериготоводапризива
друштвенуреформу.

Оваколибераланприступупогледуулогеопојнихсупстан
цизасигурноможедобитивишепримедби,алифилмсуге
ришесамоједну,причемунијесигурнодалитосматрају
иманентном грешкомилинечимшто је спољанаметнуто.
Филм не приказује само позитивне ефекте дрогирања. У
једномтренутку,ликовиузимајуЛСДнагробљу,накончега
следипсиходеличнасценажаргонскиназвана„лоштрип”.
Уместолепих,продуховљенихосећаја,учесницидоживља
вају страх и тугу, присећање на тешкеживотне тренутке.
Главнилик се сусреће смајком, која га је напустила када
јебиодесетогодишњак.ОнседиукрилукипаБогородице,
имплицирајући своју Христа вредну патњу, проживљава
едиповскеболневизије,икрозплачибесисказујеуједно
љубавипрезирпремавољенојособи.Уместода„радикално
откупљује од проклетства идентитета”19 и води ка нечему
дионизијском,ми видимо коначан неуспех контракултуре,
њенозамрзавањеустањусамоскривљененепунолетности.

Лоштрипнијебиосасвимнеочекиван.ЖилДелезславису
манутост,иподњомнеподразумевасамосрећнетренутке.
Осцилирањесуманутостиизмеђуекстремајеочекиванока
дасециљанапрекорачењеграница.Метаможеидасепро
маши,алићесадашњедруштвoбититимеуцелинисагледа
но.„Затварасенеуротичнићорсокак–татамамаедипали
зације,Америка...перверзијаегзотичнихтериторијалности,
а затимдрога, алкохол – или још горе, некифа ши стич ки 
сан”.20Делезбитешкоовдевидеореволуционарнолибидно
инвестирање, али биможда помислио да је разоткривање
препрекаразвојудруштваипакнеопходно.ИМаркузесма
тра да би уклањањеминдоктринирајућих средстава човек
био „гурнут у трауматску празнину, гдје би имао шансу
да се чуди и да мисли... Лишен својих лажних отаца, во
ђа,пријатељаипредставника–онбипоновомораоучити
својуабецеду...Безсумњебитакваситуацијабилане сно сна 

18Habermas,J.(1988)Fi lo zof ski dis kurs mo der ne,Zagreb:Globus,str.35.
19Исто,стр.92.
20Delez,Ž.&Gatari,F.нав.дело,стр.108.
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мора”.21Уфилмусењиховдуховнинапредакпрекида,буду
ћидастрадајуунападуЈужњака,тесенасиљемреднекане
какогураустранупитањедалијенаркотичкаеманципација
заистауспелаусвојојнамери.

Тојест,далисеможекритиковатииутопијаљудисВенере,
која је плодопијенемаште?Даподсетимо, праведнодру
штворавноправнихљудитакојезамишљенодасвакаосо
баможесамосталнобринутиосеби.Уствари,оваутопи
јајетоликорадикалновезаназаидејуличнеаутономиједа
јеидејаљудикаодруштвенихживотињасасвимизлишна.
Штавише,уједномтренуткууфилмуједанодликоваекс
плицитнотврдиданикадауживотунијепожелеодабуде
неко други. С једне стране, то се може тумачити као са
свимразумљивоиндивидуалистичкодржање.Међутим,ова
врстаслободејенегативноодређенаиуопштенеодговара
егалитаристичкимсоцијалнимтеоријама.Речју,чакидаово
има везе са одређеномидеолошкомлевицом, то је левица
спреченадаразвијебилокаквусолидарностмеђуљудима
семелементарне,сведененалибертаријанскослављењепу
кеидиосинкратичности.22Ослобођењежељејеапсолутизо
вано,незахтевачакнипредусловдабудеразложно,теводи
каконцепцијиирационалних,саможивихсубјеката.

Индивидуализамуфилму је „мушкиинарцисоидан”, чак
регресиван.23АкселХонетјекритиковаоаналогнеформула
цијеФранкфуртскешколе,којетакођедонеклеигноришуда
јеособаувексадругима,увекудруштву,идањеналичност
зависиодпризнањадругих,иобрнуто.Уместообострано
сти, једне ин тер су бјек ти ви стич ке кон цеп ци је лич но сти,
критичкатеоријајепропагиралаизвестан„естетскиконцепт
егаиидентитета”.24Новалевицаје,настојећидаседистан
цираодкомунитаристичкихтеорија,инсистираладаљуди
могубити„доистауниверзалнисамокаорадикалносингу
ларни,умеђупросторимакомуналнихидентитета”.25Беже
ћиодидејезаједнице,којусувиделикаосувишеетничкии
конзервативноодређену,залевицуједруштвопосталопуки
скупиндивидуа,невезанихтрадицијомидужностима,осло
бођенихуједноодауторитетаисамедруштвености.Сасвим
језанемарен„кооперативнипроцесинтерпретације”26дате

21Marcuse,H.(1989),нав.дело,стр.226.
22Honneth,A.(2014)Fre e dom’s right,Cambridge:Polity,p.23.
23Ryan,M.&Kellner,D.нав.дело,стр.23.
24Honneth,A.(1991),нав.дело,стр.45.
25Žižek,S.(2009)Pa ra lak sa,Zagreb:IzdanjaAntibarbarus,str.18.
26Habermas,J.(1987)The the ory of Com mu ni ca ti ve Ac tion, Vo lu me 2: Li fe

world and System: a cri ti que of fun cti o na list re a son,Boston:BeaconPress,
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културе,простдијалогокоособинасвогсвета,такодасвако
поколењебалансираизмеђукултурнихпредајаиконстант
не ревизије, обезбеђујући стабилан развој своје културе и
друштва.27

ОноштоХонетсвојомкритикомпоручујеможесеприме
нитиинаГо ле у се длу.Аконашуслободурефлексивноне
примењујемоусвакодневномживоту,ондајетотоликоекс
центричнаслободаданеминовнодегенеришеканарцисоид
нојалијенацији,гдесудругиљудиобичнестварикојимасе
служимо,каомоторхипикауфилму.Сасвимсупротно,ако
не пре по зна је мо се бе у дру ги ма,иреципрочносеодносимо
премаљудима,минисмосуштинскислободни.28Законтра
културуљубавјебилакључнареч.Алиљубавје„жељада
будужељени,даједандругогпрепознајуупартнеру”.29Ако
неосетедасувољени,упородицииеротскојљубави,он
дајелоштрипјединиисход.Сведокособанесхватасебе
као„виталну,желећусубјективност,којаоддругогжелида
будеиститакав”30,онанећевредноватиреципрочностнити
солидарностиузајамнопризнавањедругихособакаоциљ
друштвеногразвоја.Радикални,наивнииинфантилниин
дивидуализамхипибајкераустваријевећнајавиокорупци
јуконтракултуреипатологизацијуаутентичности,сводећи
јенапродуктивнусилуунутаркапитализма.31

Данаскадзнамодасуиндивидуалниживотниексперимен
типосталинедевијацијаноправило,чакиосновзалеги
тимацију система, када је поигравање са личним жељама
дубокоуплетеноурепродукцијукапитала,вишенегоикад
можемодатврдимодајестремљењекасамореализацији,ка
развојунашеличности,устваридалекоодзаузданог.Буду
ћидасеодљудиданасуразличитимсферамаиндустрије
културе,поготовоонедигиталне,инсистирадасамусврху
своје индивидуалности предају тржишту, њихова слобода
имарепресиваноблик,онисупринуђениналичниразвој,
безпредаха,чакипоценументалнихпроблема,којећере
шити фармација, или бар одгодити потпуни психолошки
пад.32 Уместо де цен три ра ња его и зма, филмски ликови су
гаустоличиливозећисенамоторимакојизасигурнонису
видколективистичкогпревоза,будућидаданасзнамодаје

p.120.
27Habermas,J.(1988)Fi lo zof ski dis kurs mo der ne,Zagreb:Globus,str.292.
28Honneth,A.(2014),нав.дело,стр.45.
29Honet,A.(2009),нав.дело,стр.52.
30Исто,стр.53.
31Honneth,A.(2012)The I in We,Cambridge:Polity,str.162.
32Исто,стр.166.
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систематски спречавана изградња инфраструктуре која би
подупиралајавнисаобраћај.33Иакосумоторииаутомобили
апаратикојиуједноувећавајуосећајслободеиуводезави
сностчовекаодтехнике34,капитализамјеуклониосвесто
другојставциистокаошто јеиндивидуализмуодузеоин
терсубјективистички аспект. Нови модели аутомобила су
ипреполавекаурекламамануђениљудима„којинеиду
угаженимстазаманегоправе своје сопствене”икоји „кр
шеправила”35,адајеосталоупитнодалисухипибајкери
уопштезагазиливанасфалтногпута.

Ан кор пи ја

Виделисмодајемогућенаћизамеркеиндивидуалистичким
идејамаГо лих у се длу.Могусеприметитинарцисоидниеле
ментинапсихолошкомнивоу,којиондаводекааутистичном
развојуусоцијалномдомену.Утомсмислусасвимдругачи
јесеможесхватитииидеја„великогодбијања”којујепро
пагираоМаркузе,будућида„личноповлачењементалнеи
физичкеенергијеоддруштвенозахтијеванихактивности”36
немора да уздрма капиталистички систем и омогућижи
вотизвандомашајавеликихкорпорација–анкорпију.Шта
више,будућидаЂинђићпримећујефеномен„одтрадиције
разрешенесубјективности”37јошпредвавека,изгледадасу
комунитаристиуправукадасугеришудаирушењестату
са квоможе,парадоксално, битидео традиције. Заразли
куодМаркузеа,којибитникесматравећпоствареним,Жил
Делез путовање хипи бајкера види као утопијско. То јест,
путовањекрозамеричкапространствајестеданасизгубило
потенцијал,одвојилосеод„активнеиафективнеструктуре
којајеподупиралаиусмеравалапутовање”,алиуГо ли ма у 
се длупрогресивнаструктураније,„упркоссвему”38,јошиз
губљена.Деценијамакасније,нашаперспективамораука
затидајесимбиозаконтракултуре,тржиштаитехнологије
достанашкодилафилму.Мождаипакможемобарназначити
корумпиранетемељеданашњихпроблема.

33Harrington,M.(1979)Su ton ka pi ta li zma,Zagreb:Globus,str.219.
34Gadamer,H.G.(1996)Po hva la te o ri ji: fi lo zof ski ese ji,Podgorica:Oktoih,

str.154.
35Frank,T.(2003)Osva ja nje ku la,NoviSad:Svetovi,str.167229.
36Marcuse,H.(1989),нав.дело,стр.224.
37Đinđić,Z.(1982)Su bjek tiv nost i na si lje: na sta nak si ste ma u fi lo zo fi ji ne mač

kog ide a li zma,Beograd:IstraživačkoizdavačkicentarSSOSrbije,str.7.
38Deleuze,G.(1986)Ci ne ma 1,London:TheAthlonePress,p. 208.
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Појам анкорпије развио је РобертНозик у делуАнар хи ја, 
др жа ва, уто пи ја39, либертаријанском одговору на Те о ри
ју прав деЏонаРолса.Занашепотребеваљанагласитида
је Ролс покушао да артикулише захтеве за прерасподелом
добара, док је Нозик сматрао државу благостања неиску
пљивом,будућидаугрожаванеприкосновеностиндивидуе.
Нозикутусврхуналазидасуљудинаивнимпреношењем
својихправанадругељудедопринелистварањубројнихмо
нопола.Друштворелативноједнакихвласникараслојавало
седомерегденеколицинаодређујесудбинумногих,захва
љујућисвојојдруштвеноекономскојмоћи.Сдругестране,
државаможедасепојавикаоконтратежа,дагарантујесо
цијалнаправасвојихграђанаиограничимоћкорпорација.
Међутим,Нозиксматрадајетореакцијакраткогдомета,јер
само увећава могућност „манипулације државе од стране
особакојетежезамоћи...Јачањедржавеиширењераспона
њезинихфункцијакакобисеспречилодајеискористинека
скупина становништва чини је још вреднијом наградом и
привлачнијимциљемзакорупцију”.40

Нозик као решење предлаже „демоктесис”, радикалну де
регулацијуукојојбисенаимагинарномсајмураспродале
деоницетакодабисвакопоседоваодеоправасвакога,аса
мимтимникосуштинскинебибиопоседован.Овајлибер
таријанскиидеалочигледнонијеобликсоцијалногживота
којијезаживео.Ипак,Нозиковатеоријанудиреалистично
објашњење. Анкорпија омогућава својеврсно ишчлањење
иззаједницезакојуиндивидуасматраданезадовољавање
наочекивања.Анкорпијајеизлазизстатусакво,аомлади
најеперципиранакаоњенсубјекат,којемје,речимаЕрнста
Блоха,„вазданапаметимијенавремена...каодру штво ко је 
је бре ме ни то но вим дру штвом”41,којепреиспитујеустаље
ностсоцијалниходносаипокушаваживетидругачије.На
равно,присутнисуипротивницитаквогразбијањадруштва
наиздвојенесветове.ХанаАрентјеупозораваланапостоја
њеаутономногдечијегсвета,којесамособомуправља,без
икаквихсмерницаодстранеодраслих,штојезаАрентову
представљало крах здравог разума.42 Фридрих фон Хајек
био је јошнегативнији,сматрајућиконтракултурнуанкор
пијугрупом„неприпитомљенихдивљака”43којифингирају

39Nozick, R. (2003)Anar hi ja, dr ža va i uto pi ja, Zagreb:Naklada i Jesenski
Turk.

40Исто,стр.354.
41Bloch,E.(1981)Prin cip na da,Zagreb:Naprijed,str.135.
42Arendt,H.(1961)Thecrisisineducation,in:Bet we en past and fu tu re: six 

exer ci ses in po li ti cal tho ught,NewYork:TheVikingPress,p.181.
43Hajek,F.(2002)Pra vo, za ko no dav stvo i slo bo da,Podgorica:CID,str.409.
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отуђеност,којисупродуктпопустљивогваспитањакоје је
вишеверовалоуприроднеинстинктеноукултурнупредају.

То јест, критичари су били свесни да ишчлањење доно
си велику опасност: „уколико се слободно на пу шта ње 
Корпораци једопусти,никоуњојнебиниостао”.44Поста
вљасепитањедалитоуопштетребадозволити?Уфилму
видимољудекојисуосновалисопственукомуну,алитоим
једопуштеносамонанеплодној,пешчанојземљи.Онимо
ждавишенисуниучијемвласништву,алисусемоћници
потрудилидаимотежајуопстанак.Заистајеупитноштаби
седесилокадабиседопустилисоцијалниекспериментина
читавојтериторији,кадабидржавапредстављалатекоквир
замноштвоутопија,којебисемеђусобнотакмичилекојаје
боља.45Браниоципостојећегстањанастојаћедаминимали
зујусоцијалнукреативностистварањеалтернатива.Нозик
сесправомпита:„можелидеоничарскодруштводопусти
тинекомдругомдруштвудаизникнеусредњега?Можели
толериратиопасностиизолиранихпојединацанедеоничара;
укратко,анкорпију?”46Критичкитеоретичаричакнинекри
јупоследице.ЖилДелезпропагирабекствонаспрамбило
каквогкомпромисног,реформистичкогстава.Уместодугог
маршакрозинституције,ДелезкаоиМаркузепризиваод
бијање:„револуционарзнадајебежањереволуционарно...
подусловомдаповукусвезасобомилиданаведунабек
стводеосистема”.47

Сдругестране,Нозиксвојомидејомдржавекаометауто
пије,односнооквиразаразнеексперименталнезаједнице,
сматрадаћеспречитинасиљеизмеђуутопија.Будућидаал
тернативемогуслободнодасеразвијајуподнадзоромми
нималне државе, различите заједнице ће узимати најбоље
једнеоддругихивременомкристализоватисвојуформу.Ло
шузаједницуљудићепростонапуститиипотражитидругу.
Нозиковатеоријадајефинконтекстзасавременуполитичку
филозофију,гдесеидејадоброгживотапоновопромишља.
Тујекомунитаристичкастрана,којаистичеисторијскууко
рењеностсвојихзаједница,извесне„матрице”унутаркојих
ћепојединцидазамишљајусопственуегзистенцију48,дочим
либералније групације већ вековима наспрам прошлости

44Cekić, N. (2007) Dr ža va iz me đu anar hi je i uto pi je: etič ke pret po stav ke  
No zi ko ve te o ri je dr ža ve,Beograd:JPSlužbeniGlasnik,str.181.

45Jameson,F.(2005)Ar che o lo gi es of the fu tu re,London:Verso,p.217.
46Nozick,R.нав.дело,стр.376.
47Delez,Ž.&Gatari,F.нав.дело,стр.226.
48Taylor, C. (2004) Mo dern so cial ima gi na ri es, Durham: Duke University

Press,p.44.
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призивајурадикалнијупромену,наглашавајубудућаочеки
вања,градећичистуутопију,сминимумомискуственогса
држаја.49

Алиустварностислободанразвој алтернативаникадније
биомогућ.ЧакиНозикразочаравајућезакључујесвр ху ме
тауто пи је:„знаседаусвакојдржавипостојепојединци–
неконформисти,алиминеморамодоћиудодирнисњи
манитисњиховимнеконформизмом”.50Каоинанивоуин
дивидуалногослобођења,искуствосеограничаваналично
илинапрошлостсвојезаједнице,ненаинтеркултуралнои
интерсубјективно.Ролс,првобитнаНозиковамета,експли
цитнокритикујесек та шкозатварањезаједница,ипоставља
условданиједнаотпадништвонесмедапрогласизакри
вичнодело,штавише,дајасноставидознањадатакавпре
кршај не постоји, и да је отпадништво својеврснољудско
право.51Поврховогаутистичногпроблемастојиионајглав
ни, да корпорација каопредузеће које пружауслугеможе
забранитиклијентимадаоткажусарадњу–избез бед но сних
разлога.Аконекотврдоглавонаставиуанкорпијскомсмеру,
државаможедаинтервенишеирепресијомспречирасипа
њепопулацијенамноштводезорганизованихјединица.Ово
јепоруказавршеткафилма:нећебитидозвољенонапушта
њедруштва.Реднецикојиубијајубајкеренедопуштајупо
стојањенечегдругачијегусвомкомшилуку.

ОвимсмосамогустоописаливладајућетумачењеГо лих у 
се длу.Отеловљенудевијацијуувидухипибајкера,носила
цаидејаконтракултуреианкорпије,уклонилисусачмаром
Јужњаци,несвеснисарадницикорпорација.Аличуднода
насизгледакадакорпоративнимедијинападајутеистеЈу
жњакеињихове статуеуШарлотсвилу, уименаследника
контракултуреиролсовскоглиберализма.Изгледадасусе
роле обрнуле.Да лифилмнудинеко објашњење?Рајани
Келнерсусезапиталидалисухипибајкериикадауопште
довелиупитањеамеричкикапитализам?Несамодасусе
лакобогатилишверцомдрогенегосуслављењемотворених
граница и путева својим моторима благословили и отво
рена тржишта.52 Такође,СемјуелХантингтонналази да је
„корпоративнаАмерика”раноувиделадајојјеуинтересу
даизбегнелошпублицитет,те јеустрахуодевентуалних

49Koselleck,R.(2002)The prac ti ce of con cep tual hi story,Stanford:Stanford
UniversityPress,p.129.

50Nozick,R.нав.дело,стр.416.
51Rols,Dž.(1998)Po li tič ki li be ra li zam,Beograd:FilipVišnjić,str.239.
52Ryan,M.&Kellner,D.нав.дело,стр.25
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тужби подржала субнационалне идентитете.53 То јест, мо
ждајефилмуспеоусвојојнамериданормализујехипибај
кереиспречиреакцијуреднека?Штавише,данашњестање
сугеришеда јечакианкорпијакомодификованаиискори
шћеназареконструкцијусамогкапитализма.КаоштоиХо
нетпримећује,аМаркузепостулираидејоморепресивној
десублимацији,капитализамможедаиспунинечијежеље,
алиуосиромашеномоблику.

Томожедаотуђииутопију.ФредрикЏејмсонпримећуједа
она извире из народне бајке, плебејска је визија аграрног
циклуса „рађања, копулације и смрти”, један сан о култи
вацији, заједнициисолидарностиобичнераје.54Међутим,
оноштоиндустријакултуреуспевајестедадисторзираовај
циклус, да банализује раст, размножавање, па и умирање,
да отмепукуњиховубајкуипреуреди је какобипостала
безопасна. Рекло би се да је то паралелноХонетовој кри
тици ране критичке теорије, која је капитализам свела на
инструменални ум, а потом томе супротставила естетску
димензију,ослобођенусоцијалногконтекста.55ИакоХоне
товакритикаможданијесасвимоправдана,онаипакпога
ђаконтракултуруГо лих у се длу.Повратакприродинаспрам
великогграда,противдегенерацијеиснобизма,противна
водноисцрпљенецивилизације,делуједанас готовонаив
но.РечимаХелмутаПлеснера,„самашуманиједовољна”,
неопходнесуиидеје.56Парадоксално,контракултурасетако
радикалнодистанциралаодоногашто јеперципиралакао
снагепрошлостиилиотуђености,дајесарадњусакорпора
цијамапрепозналакаомањезлоодстранекојаје,какојевећ
речено,неспорноизгубила.

КаоиуШарлотсвилу,уГо ли ма у се длусукобилисусека
питалистички губитници, доживљавајући једни друге као
фундаменталне непријатеље, као да немају апсолутно ни
штазаједничко.ДесилосеоноштоРичардРортизове„упо
шљавање”57 популације мањинским идентитетима и томе
следственим нетрпељивостима, док се капитал слободно
креће, константно умањујући животни стандард свих тих
„посебних”мањина.Јерсамоакоскренемопогледсаполи
тичкеекономијенећемовидетикохабитацијусупротставље
нихснага.ЧакнизаХонетанеможемосасигурношћурећи

53Hantington,S.(2008)Ame rič ki iden ti tet,Podgorica:CID,str.158.
54Jameson,F.(2005),нав.дело,стр.85.
55Honneth,A.(1991),нав.дело.
56Plesner,H.нав.дело,стр.33
57Rorty, R. (1998) Ac hi e ving our co un try, Cambridge: Harvard University

Press,p.88
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далисепозивна„радикалнопроширењеодносасолидарно
сти”58односионасолидарностсјужњачкимгубитницимаи
њиховимстатуамаанаспрамвладајућекласе.Миживимоу
сасвимдругачијемвремену,гдесупосвемусудећиЈужњаци
перципираникаовећаопасностоднеолиберала.Готовода
сепонављастарабољкапросветитељства:„критикасепре
копротивкритикезаоштриладосуперкритике.Накрају је
оглупеладохипокризије”.59

Контракултуракаодавишенеможедапрепознастварнеод
имагинарнихпротивника, а питање је да ли је то икада и
знала.ХоркхајмериАдорноуказалисуусвојојДи ја лек ти
ци про све ти тељ ствададруштвобазиранонаинтересуне
можедаопстане,дамујепотребнакултурноемоционална
подршка, као и да је након слабљења моћи религије дру
штвопотражилоослонацусвојеврсном„култуосећаја”,у
патетичнимсентименталностимаифилмскимљубавници
маапротивслободногмишљења.60Тонаводиназакључак
даконтракултуранијетеккомодификована,већјелегитими
салакапитализам.Томожданијеочигледнонанивоуидео
логијеосећаја,алијејаснијекадасесагледадаХоркхајмер
иАдорноименујустраховекао„траговенасилногнапретка
уљудскомразвоју”61.То јест, оношто је системжелеода
уклонипретварао јеуогаванобјекат,нештоужасноиод
вратно,аоноштојеизложеноруглуваљадешифроватикао
трагналинијицивилизацијскогпроцеса.Тајтраг,знасе,не
долазивишеодхипибајкера,онисубескомпромисникри
тичарисадашњостичијајефутуристичкавизијапобедила.
Алиуправотојекрајњиховоготпадништва.

За кључ на раз ма тра ња

Критичка теорија друштва од почетка има посебан однос
премадевијантнимособамаигрупама.ПрипаднициФранк
фуртске школе проблематизовали су индустрију масовне
културе,којанамећеједноличностипослушнунормалност
својојпублици,сматрајућидакритичкасвестзаустављасвој
развојудодирусашундомкоји јепреплавиодоменпопу
ларног.Наспрамтога,Франкфуртовцисуистицаликњижев
ностчакиизфеудалногдоба,садонеклеишчашеним,поме
ренимликовимачакиизкриминалногмиљеа,којисуомо
гућавалиотварањетакозванедругедимензије,извантржи
шног калкулативног система. Такође су хвалили циркуске

58Хонет(2009),нав.дело,стр.241
59Kozelek,R.(1997)Kri ti ka i kri za,Beograd:Plato,str.169.
60Horkheimer,M.&Adorno,T.нав.дело,стр.99.
61Исто,стр.157.



276

НИКОЛА МЛАЂЕНОВИЋ

акробате,не јерсудоносилинекановазначењаколикото
што су одбијали конформизами готово славилибесмисао
свогспектакланажици.УвекјеФранкфуртовцимабилана
умунекадисоцијацијаодпостојећег,дистанцирањеодсва
кодневногкакобисемоглокритиковатисадашњедобаиан
тиципиратинеконовоибољедруштво.

Постструктуралистисуишлиидаље,идиректносеосла
њалинасведочанствапознатихпсихијатријскихпацијената,
попутсудијеДанијелаШребера,изчијихсусписаМишел
Фуко,ЖилДелезилиФридрихКитлеризвлачилисвојеин
спиративнетеорије.Парадоксално,изуста„лудака”излази
лајеистинасавременогдоба,самосујетребалипажљиво
слушатиионабиимсеуказалаутекстовимадруштвених
отпадника.ЖилДелезјеприжељкиваодакапитализмусу
протстави схизофренију, не као менталну болест колико
принципкојибиугрозиоцентрализованисистем,каоризом
наспрамкрутогдрвета.Делезславилишајевеитраве,ни
кадстабласакореном,којигаподсећајунахијерархију.С
другестране,МишелФукоједискурссексуалностинашао
уроманимаМаркизадеСада,којегсуХоркхајмериАдорно
сматралитамнимкњижевникомкојинекријевезебуржоа
скогдруштваимоћи,каоиумаизлочина.Критичкатеори
јајезаистацветаланаовомнесвакидашњемметодолошком
принципу.

Наравно,нијезањихсвакадевијацијабилапозитивна,нити
обрнуто,свештојеперципиранокаонормалнонијенеми
новноималоауторитарнеоснове.Дијалектикапремакојој
животдостојанчовека треба тражитиуизопштенимкњи
жевним ликовима попут проститутки или џепароша сва
каконијеподразумеваладанеконформистапређе границу
закона.С друге стране, дијалектика је у бескомпромисној
просвећености видела срљање у отуђујућу рационалност
којаћечакиљудетретиратикаоствари.Тојест,закритич
кутеоријусасвимјемогућедапутпоплочанчистимразу
момзавршиупотпуномбезумљу.Холокауст јемождабио
преболестрационалностинегопредавањемистицииата
визмутисућлетногРајха.Дијалектичкиметодјестогаврло
осетљив према бинарним опозицијама које разликују (не)
нормалност,(и)рационалностилицрноибело.

Зато је биломогућеда сеАдорноиБењаминдијалектич
ки запитају да ли је аутономна уметност, тај највреднији
принцип,послужилазаестетизацијуфашистичкеполитике
ипоразлевицеистоколикоизадостизањедуховнихврхо
вачовечанства.Маркузејемогаоистотакодапроблемати
зује да ли су данашњи битници тек осиромашена верзија
отпадништва, које само на ефикаснији начин репродукује
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идеолошкухегемонију јертекфингираискрениотпорпо
стојећем. Или да трагедија, оношто је у антици уводило
нерешивуморалнудилему,садабивакорумпиранабајкови
тим,упрошћенимнаративимагдејеједнастрананеспорни
негативацирасправајеунапредрешена.Дабисмоистински
употребилиовумисаоФранкфуртскешколе,моралисмода
се позабавимо управо такозваном зликовачком страном и
покушамо да схватимоњенуперспективу. Зато смо одмах
девијацијудефинисалинетеккаоотпадништвооднормал
ности већ и као репресивну употребу изборене слободе.
Главнопитањекојенас јеводилоуанализифилмаГо ли у 
се длугласилоје:далисунашетрагедијеиутопиједанасна
некиначинпостварене?

Првадевијација била је популарна либидинална трансфи
гурација, потпомогнута опојним супстанцама. У ствари,
експериментисаиндивидуалношћупрвенственосусеоди
гравалиусферисексуалностиизабрањенихпорока,којису
полако довели до напуштања конформистичке и пуритан
скедисциплине.Немаспорада јеовобиланекаврстасо
цијалногпрогреса,којисеобликоваоупроцесусвојеврсног
моралногконфликта.Тојест,личноекспериментисањеније
имало тек конзумеристички или кохабитирајући призвук,
већјециљалонадругачијеразумевањељудскихправаисло
бода.Но,филмГо ли у се длусукобсуприказаликаопогубан
забилокогако јежелеобилоштадапромени.Штавише,
покушајиослобођењанеславносузавршавали.Уместоиде
алакаквисусемоглинаћиухалуцинаторнимтриповима,
ликовисупренаилазилинафашистичкеноћнеморе,наре
едипализацијуитрауму,изазвануизнутраколикоиспоља,
спречавајућиискустводругачијегибољегсвета.

Такође, ликови су мање растварали сувише индивидуали
стичкеконцепцијеавишепотврђивалитаконегативноод
ређенуслободу.Неспремностдасезамислипозицијадругог
иразумедруги,водилајепреидеолошкојдесницинегоега
литаризмуисолидарностимеђуљудима.Развојиндивидуа,
уместоздраведруштвености,свеласенанарцисоиднуиди
осинкратичност. Супротно интерсубјективистичком разу
мевањуидентитета,којизависиоднашихдруштвенихин
теракцијаипотврдедругихособа,контракултурајеславила
естетскиконцептегоидентитета.Показалосенакључном
појму контракултуре даГо ли у се длу падају на тесту.Ако
јељубав реципрочно препознавање себе у другима,жеља
ибивањежељеним,односноакојевољенаособанезаоби
лазназаразвојнашеличности,онда јенашатежњакаау
тентичности изолована од социјалне сфере и интегрисана
у капиталистичку продукцију. Индивидуализам је постао
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средствоупроизводномсектору,гдеседоданаспатолошки
развијаподпатронатомпринципаекономскограста.

Коначно,ианкорпија јеизгубиласвојаутопијскасвојства.
Акојеконтракултурастремиладаизникнекаохуманијаза
једница унутар капиталистичког друштва,Го ли у се длу су
сугерисали да такво напуштање Корпорације неће бити
дозвољеночакисилом.Међутим,стварностједемантовала
уметност.КорпоративнаАмерикајеподржаланеконформи
стеињихова анкорпијскастремљења,идоданасподржа
вапостмодернистичку, културалнулевицу, која вишеине
разматра проблематичне токове новца и неолибералне ре
форме,подусловомдаекономскатранзицијагарантујепро
ширењеразличитихмањинскихнауштрбсоцијалнихпра
ва,иакобиистинскидруштвениразвојподразумеваодаобе
врстеправастојеипадајузаједно.Секташењејеутомслу
чајунеминовно,јериспуњавањесамокултуралнихзахтеваа
неипривреднихможедаводисамокарепресивнимоблици
ма слободе, слављењуидентитетапаралелно са опадањем
животногстандарда.

Данас,дакле,морамодапоставимопитањедалијеконтра
културазаистаугрозилакапитализамилигапререконструи
сала,освежиласанеспорнопрогресивнимидејамаједнако
стииразличитости,којесунажалостнаједаносиромашен
начиностварене,лишенесуштинскесолидарностииправ
денанивоудруштвакаоцелине.Затоданасприсуствујемо
борби друштвених група које у ствари имају исти класни
интересалиприпадајуразличимвременимаиливредности
ма,испремнисудаувекжртвујупрвозараддругога,анеда
својавременаиливредностимеђусобнопрепознајуиуваже.
Идосадасезналодалевицавишенемареволуционарног
субјекта,алиређесеистичезапањујућиобрт.Го ли у се длу
сунајавиликакавћеобликзадобитисавршенаидеолошка
хегемонија,гдекултурнерововенекопајуразличитекласе,
већсеједнакласа,онаподређена,прекарнаипролетаризо
вана,бориунутарсебе,доконајистинскиантагонистагледа
саврха.
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CORRUPTEDTRAGEDY,ALIENATEDUTOPIA

ANALYSISOFTHEFILMEASY RIDER

Abstract

This paper examines certain dialectic of deviance, not just in the
sense of its positive role in the moral conflicts that characterize
socialprogress,butalsoasnonconformistphenomena that sooneror
later becomes commodified. The film Easy Rider can be used as a
theoreticaltoolinordertoanalyzetheindividualisticandsocialaspects
ofcounterculture,withafocusonrepressive,desublimatedpractices
that invert the meaning of freedom, justice and equality. The paper
questionswhetherthecounterculture,inspiteoftheinitialcelebration
of apostasy and social experiments, eventually ended up being
integratedwithinthesystembybecomingamaskofsocialdomination
itself.IdeologicalcontradictionsofEasy Ridershowtheaestheticand
asocial nature of the countercultural identity, which has culminated
in the pathological production of authenticity in capitalism. Instead
of alternative, solidaristic community, there is yet again atomistic
conception of society. The second part of the paper considers the
possibilityofabandoningcapitalistsociety.Thesearchforancorpywas
violentlysuppressedinthefilm,butinrealitythecounterculture’smost
radicalelementswerediscardedorwatereddown,inordertosellitas
amarketproduct.Thepaperconcludesthatthepostmodernistcultural
Lefthasneglected theclassconflictand focusedon theextensionof
minorityrightswhile theneoliberaldeteriorationofsocialrightswas
in progress. The film anticipates a contemporary social condition,
a different kind of ideological hegemony, where the conflict occurs
within the subordinated class, among different factions, leaving the
powercenteruntouched.Popularculturehaslostitsutopiandimension,

whiledeviationhasacquiredaspecificcapitalistfunction.

Key words: deviance, critical theory, hegemony, media culture,  
ideology, Easy Rider, counterculture


