
168

Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за со ци о ло ги ју, Но ви Сад

DOI 10.5937/kultura1442168M
                             УДК 791.633-051 Годар Ж. Л. 

                              316.7:791.4(44)”196”
прегледни рад

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

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

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

ТимејеулогафранцускогсоциологаифилозофауГодаро
вомфилмуудвостручена.АронучествујеуДветриствари
којезнамоњојгласомкритикеиндустријскогкапитализма
којиГодарпреузимаидајемусопственуауторскувизуелну

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

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

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

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

3 Loshitzky,Y.(1995)TheRadicalFacesofGodardandBertolucci,Detroit:
WayneStateUniversity,p.144.



170

ПАВЛЕ МИЛЕНКОВИЋ

италијанског неореализма ифранцускогновогталаса (La
NouvelleVague),којем,каоједанодродоначелника,припада
иГодар.Упогледуосећајностизапроблемеобичногсвета,
маргиналацаиуопштеузевоногаштоданасспадаудомен
социологије свакодневногживота – уГодаровојфилмској
поетициможесепратитизаједничканиткојапочињеодДо
последњегдаха,икојасенастављасведоњеговихрадова
токомосамдесетих.Алидруштвеникритицизамирадика
лизамфилмскогјезикакојисепрепознајеуГодаровимра
довимаскрајашездесетихпредстављаупадљивискоракиз
оногаштопрелазизнеореализмауновиталаснудисамотек
неколикогодинараније.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstract

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

sociology,socialphilosophyandfilmart.
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