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OПАДАЊЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ 
КУЛТУ РЕ У ХО ЛИ ВУ ДУ

Сажетак:Радимазациљдапокажерастућитрендопадањапо
литичкекултуреуХоливуду.Од1960ихивременановогХоливуда,
кадасуувеликојмериводећиредитељизаузималијаснеидеолошке
позицијеикритичкисеодносилипремаполитичкимпроблемима
тогвремена,пасведоданашњихдана,присутан јесталнипад
политичкекултуреуХоливудскомфилму.Урадусеизносипостмо
дернатеоријаФредрикаЏејмсонаиЖанаБодријараосадашњем
медијскомстању,дабинаосновутетеоријебилоразвијеноту
мачењеукојемседоказујеопадањеполитичкекултуреХоливуда.
Урадусеуказујенадваправцаукојимаполитичкакултураслаби
уХоливуду.Са једне стране, она је укључена уфилм,аликад је
тослучајондајеонаукљученанатакавначинданамседогађаји
представљајуванконтекстаичестонанетачанначинузирони
ју,такодакрупниполитичкипроблемипрошлостиисадашњости
делујубаналноибезазлено.Другиправацкојијесвеуочљивијије
стеигнорисањеполитичкихпитањауХоливуду.Овајправацопа
дањаполитичкекултуреодпочеткаXXIвекаузимасвевишемаха.

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

Теоријскиоквир

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

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

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

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

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

НовиХоливудиодноспрема
политичкимпитањима

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

Истотако,једанодводећихредитељатоком1960ихуХоли
вуду,СемПекинпо,снимаојеултранасилнефилмовепоку
шавајућидасеобратипублицииуздрмапоспануамеричку

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

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

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

5 Prince,S.(1999)SamPeckinpahandtheRiseofUltraviolentMovies,Austin:
UniversityofTexasPress,p.49
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могућудеструкцијуљудскогродаунуклеарномрату,затим
Голиуседлу/EasyRider(1969,DennisHopper)којикритику
јеамеричкодруштвоприказујућигакаојошувекрурално,
конзервативноинеспремнодаприхватипрогресивнестано
виштакојасудоносилиновидруштвенипокрети,Летизнад
кукавичијег гнезда/OneFlewOver theCuckoo’sNest (1975,
MilosForman)којипредстављасјајнукритикутоталнихин
ституцијаискрећепажњугледаоцимаколикосмодалекоод
друштваукомевлададухтолеранције.Токомосамдесетих
појавиосечитавнизфилмова,којеКелнерназиваповрат
комуВијетнам,каоштосуИзузетнахраброст/Uncommon
Valor(1983,TedKotcheff),Несталиуакцији/MissinginAc
tion(1984JosephZito)исеријалфилмоваоРамбу,почевод
филмаПрвакрв/FirstBlood(1982,TedKotcheff),којитран
скодирајудухпаранојеувезисаратомуВијетнамупоку
шавајућидапревазиђупоразипокажуАмерикукаоратног
победника.Већовоодсуствокритичкогодносапремарату
иполитичкимодлукамаамеричкевладе1980ихуказујена
опадањенекадаразвијенекритичностиновогХоливуда.

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

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

Постмодернифилмиопадање
политичкекултуре

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закључак

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

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

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

Abstract

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

showtendencytowarddecliningofpoliticalculture.

Key words: depoliticization, ahistorical, postmodernity, modernity,
Hollywood


