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МОТИВИТЕЈЛОРИЗАЦИЈЕ
НАФИЛМУМЕТРОПОЛИС 

ФРИЦАЛАНГА
Сажетак: Рад ис тра жу је на чин на ко ји је про цес теј ло ри за ца ци је 
ин тер пре ти ран у „Ме тро по ли су” (1927), по зна тој филм ској дис
то пи ји Фри ца Лан га (1890−1976), на во де ћи основ не осо би не док
три не Фре де ри ка Вин сло уа Теј ло ра (1856−1915) и њен ути цај на 
гло бал на кре та ња у кул ту ри. Са гле да ва се, у фил му из ра жен, кри
тич ки став пре ма теј ло ри стич ки схва ће ном кул ту ефик са но сти 
и де ху ма ни за ци ји људ ског ра да, са по себ ним освр том на не га тив
ну пред ста ву мо дер не тех но ло ги је. Лан го ва филм ска дис то пи ја 
по сма тра се у кон тек сту фа сци на ци је тех но ло ги јом, при сут не 
и у дру гим оства ре њи ма тог до ба, али и у кон тек сту ка сни јих 
ту ма че ња ка рак те ри стич них за пе ри од на ци о нал со ци ја ли зма у 
Немачкој.

Кључнеречи: Фриц Ланг, филм „Ме тро по лис”, Фре де рик Вин
слоу Теј лор, теј ло ри зам, култ ефи ка сно сти, де ху ма ни за ци ја, 
дистопијa

Мо жда и ни је нео бич но што су зна чај иде ја Фре де ри ка Вин
сло уа Теј ло ра (Fre de rick Win slow Taylor 1856−1915) и њи
хов гло бал ни ути цај на кул ту ру и дру штве ни жи вот са вре
ме ног све та − у на шој сре ди ни оста ли не по ме ну ти. Чак и 
на пла ну еко но ми је ви дљи во је од су ство тек сто ва ко ји се 
ба ве теј ло ри змом и фор ди змом, о кул ту ри и умет но сти да 
и не го во ри мо. Мо же се то при пи са ти спе ци фич ним окол но
сти ма на шег дру штве ног раз во ја, ру рал ном ка рак те ру на ше 
еко но ми је пре Пр вог и из ме ђу два свет ска ра та и чи ње ни ци 
да се обим на ин ду стри ја ли за ци ја код нас до го ди ла у вре ме 

МОЊА ЈОВИЋ



152

МОЊА ЈОВИЋ

со ци ја ли зма, ко ји је на ме тао огра ђи ва ње од иде ја по ре клом 
са За па да. 

Иде је оца на уч ног ме наџ мен та тек су да нас, у на шем тран зи
ци о ном дру штву ко је се окре ће ка ка пи та ли зму, по ста ле ви
дљи ве. Њи хов дис то пиј ски по тен ци јал опо ми ње из но вин
ских на пи са у ко ји ма са зна је мо о рад ним усло ви ма у Ки ни, 
где је Теј ло ров култ ефи ка сно сти до ве ден до па рок си зма. 
За штит не мре же око фа бри ка, по ста вље не да би спре чи ле 
са мо у би ства пси хич ки сло мље них рад ни ка, из гле да ју као 
ми зан сцен не ке мрач не филм ске дис то пи је. Пре ма не ким 
ау то ри ма, на ме ра да се мно штво европ ских на ци ја ра ци о на
ли зу је у јед но је дин стве но тр жи ште под се ћа да теј ло ри зам, 
у раз ли чи тим об ли ци ма, ути че на на ше жи во те да нас.1

Од су ство ли те ра ту ре о Теј ло ру ни је нас из не на ди ло; си
ро ма штво тек сто ва о Фри цу Лан гу (Fritz Lang, 1890−1976) 
ре жи се ру култ ног Ме тро по ли са, и о овом и до да нас кон
тро верз ном филм ском про јек ту − је сте.  О де лу ко је је у мно
го ме обе ле жи ло то ко ве по то ње филм ске про дук ци је, от по
чев ши мо дер ни жи вот жан ра филм ске дис то пи је и ушав ши 
ши ро ко у по пу лар ну кул ту ру, на срп ском је зи ку до сту пан је 
сра змер но ма ли број тек сто ва. 

На ме ра овог ра да је да, на при ме ру Лан го ве филм ске дис
то пи је, ко ри сте ћи ин тер ди сци пли нар ни при ступ, уо чи и 
об ја сни у мно го ме ти пич не при ме ре мо ти ва теј ло ри за ци је, 
ка кви се мо гу на ћи и у дру гим филм ским и књи жев ним про
јек ти ма из тог до ба. Не чи ни нам се пре те ра ним ми шље ње 
Пи те ра Дру ке ра (Pe ter Druc ker, 1909−2005) гу руа мо дер ног 
ме наџ мен та2, да је Теј лор на мо дер ни свет ути цао у ис тој 
ме ри ко ли ко и Маркс и Фројд. До да нас је остао је дан од 
нај у ти цај ни јих и ујед но нај кри ти ко ва ни јих те о ре ти ча ра ме
наџ мен та. Ње гов пи о нир ски по ду хват, за сно ван на зах те ву 
да се од лу ке у ме наџ мен ту до но се на осно ву на уч них, ем
пи риј ских по ка за те ља, ис тра жи ва њу и огле ду, на чи нио га је, 
пре ма Дру ке ру, пр вим чо ве ком у исто ри ји ко је је озбиљ но 
про у ча вао рад.3 

1 Ban ta, M. (1993) Taylo red Li ves: Nar ra ti ve Pro duc ti ons in the Age of Taylor, 
Ve blen, and Ford, Uni ver sity of Chi ca go Press.

2 Дру кер је из ра жа вао не за до вољ ство звуч ним епи те том „гу руа” ко ји су 
на ме та ли ме на џе ри оду ше вље ни ње го вим де лом: „Реч гу ру ко ри сти мо 
са мо за то што је реч шар ла тан ису ви ше ду га за но вин ски на слов”, го во
рио је. Остао је до да нас је дан од нај у ти цај ни јих ми сли ла ца ме наџ мен
та, по знат и по то ме што је, пред ви ђа ју ћи тач но мно га бу ду ћа кре та ња 
у еко но ми ји, још 1959. ско вао по јам know leg de wor ker озна чив ши да је 
бу дућ ност еко но ми је у ру ка ма оних чи ји ће глав ни ка пи тал би ти зна ње.

3 Фре де рик Вин слоу Теј лор за хва љу ју ћи сла бо ви до сти из бе га ва сту ди је 
пра ва на Хар вар ду и не на ста вља по ро дич ну тра ди ци ју ба вље ња адво
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На кон го ди на ис тра жи ва ња, об ја вио је, 1911. го ди не, Прин
ци пе на уч ног ме наџ мен та (The Prin ci ples of Sci en ti fic Ma na
ge ment), де ло у ком је фор му ли сао сво ја за па жа ња и ме то до
ло ги ју. До да нас се ко ри сти мо ње го вим ме то да ма. Пр ви је 
увео ti me and mo tion study – пре ње га, ни је по сто јао објек
ти ван ме тод ко јом бр зи ном и на ко ји на чин тре ба да се ра ди 
да би се по бољ ша ла про дук тив ност. Ова тех ни ка се до да нас 
ши ро ко при ме њу је у ин ду стри ји. Ути цао је на стан дар ди за
ци ју алат ки и ору ђа ко ја се ко ри сте у ра ду. Увео је пој мо ве 
за дат ка и ци ља (task и goal) по де лив ши рад на еле мен те (mo
ti ons), са ци љем ели ми на ци је пра зног хо да (wa sted mo ti ons).  
Све то у ци љу оба вља ња по сла in one best way, што је по
ста ло, ка ко кри ла ти ца на уч ног ме наџ мен та, та ко и основ за 
ње го ву ши ро ко за сно ва ну кри ти ку.4

На тај на чин, би ва ју ћи нај пре при ме њен у Фор до вим фа бри
ка ма, на уч ни ме наџ мент је у цен тар ин те ре со ва ња ста вио 
упра во култ ефи ка сно сти: stan dards dif  cult to ac hi e ve, but 
pos si ble to at tain. Уки ну то је уче ње ве шти на од ис ку сни јих 
рад ни ка. Уме сто то га, ме наџ мент об у ча ва рад ну сна гу у ду
ху док три не о јед ном нај бо љем пу ту. Вр ши се на уч на се лек
ци ја нај спо соб ни јих, чи ме ће се до да на да на шњег ба ви ти, 
та да уте ме ље ни, ка дров ски ме наџ мент и ин ду стриј ска пси
хо ло ги ја. 

Кри ти ка Теј ло ро вих иде ја до ла зи ла је из раз ли чи тих из во ра: 
на уч них, по ли тич ких, кул тур них. За ме ра ло му се по јед но
ста вље но ви ђе ње људ ске мо ти ва ци је, за не ма ри ва ње со ци
јал них фак то ра, пре ве ли ки на гла сак на спе ци ја ли за ци ји ра
да, и, у умет но сти нај за сту пље ни је: тре ти ра ње чо ве ка као 
ма ши не. Док три на по ко јој се по сао мо же оба ви ти на је дан 
је ди ни, нај бо љи на чин, уз уво ђе ње Фор до ве по крет не тра
ке5, ви ђе на је као де ху ма ни за ци ја чо ве ка, ње го во сво ђе ње на 
по на вља ју ће рад ње ма ши не и упра во овај аспект Теј ло ро
вог уче ња на шао је сво је ме сто на фил му, у по зо ри шту и у 
књи жев но сти. Реч ју, кри ти ка се вр ши ла са ста но ви шта да је 

ка ту ром. Уме сто то га, по ста је ма шин ски ин же њер, ау тор пре ко че тр де
сет па те на та.  Прак са ме на џе ра у раз ли чи тим фа брич ким по стро је њи ма 
омо гу ћи ла му је увид у про бле ме од но са ра да и ефи ка сне про из вод ње. 
Раз вио је ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња и ме ра по треб них да би се по ди гла 
про из вод на ефи ка сност и до да нас се сма тра оцем на уч ног ме наџ мен та. 
Ње го ви прин ци пи те мељ но су при ме ње ни у фа бри ка ма Хен ри ја Фор да 
(He nry Ford, 1863−1947), а по том и ши ром све та.

4 Loc ke, Е. (1982) The Ide as of Fre de rick W. Taylor: An Eva lu a tion, The Aca
demy of Ma na ge ment Re vi ew, Vol. 7, No. 1, Aca demy of Ma na ge ment, pp. 
1424.

5 Ford Mo tor Com pany уво ди је 1900, за про из вод њу мо то ра Мо дел Т. Иа ко 
Хен ри Форд ни је из у мео по крет ну тра ку, ње на при ме на у ње го вим фа
бри ка ма на ве ли ка је вра та уве ла овај ме тод у ин ду стриј ску про из вод њу.
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су шти на „јед ног нај бо љег пу та” у то ме шта чо век зна чи за 
рад, уме сто шта рад зна чи за чо ве ка.

У по пу лар ној кул ту ри нај по зна ти ји при мер сва ка ко су Ча
пли но ва Мо дер на вре ме на6, али ве ћи на оста лих при ме ра да
ле ко је од ху мор не фа сци на ци је по крет ном тра ком и не у ро
зом ко ју она иза зи ва. Пре све га, ва ља по ме ну ти два те мељ на 
де ла дис то пиј ске фик ци је: у ро ма ну Јев ге ни ја За мја ти на, 
Ми, бу ду ћи свет, ор га ни зо ван у то та ли тар ну Је дин стве ну 
др жа ву, функ ци о ни ше пре ма прин ци пи ма „Теј ло ро ве сат не 
та бли це”; чи тав жи вот ових љу ди, пот пу но ли ше них би ло 
ка кве лич не сло бо де, па чак и иден ти те та, од ви ја се пре ма 
прин ци пи ма Теј ло ро вог на уч ног ме наџ мен та. 

Дру ги при мер је Вр ли но ви свет Ол ду са Хак сли ја, чи ја је 
те мељ на вред ност и ин спи ра ци ја Фор до ва по крет на тра ка. 
Фор до во име је за кле тва: фа бри ко ва ни ста нов ни ци вр лог 
но вог све та, и са ми на ста ли на по крет ној тра ци, вре ме ра
чу на ју од Фор да; рад ња ро ма на зби ва се in the year 632 A. F. 
што ће ре ћи of our Ford, уме сто our Lord. Ви дљи ва је усме
ре ност оба ау то ра на рас ту ћи зна чај кул та ефи ка сно сти ује
ди ње ног са сред стви ма мо дер не тех но ло ги је, те из ра жа ва ње 
сум ње у овај кон цепт; стра ха, шта ви ше, да чо век ко нач но 
по ста је сред ство, уме сто циљ исто ри је; те скоб ног са зна ња 
ко је из ра ња и из раз ми шља ња ко је је До сто јев ски из нео у 
сво јим Зим ским бе ле шка ма о лет њим ути сци ма, пра те ћи 
тех но ло шки успон Евро пе. 

У драм ској књи жев но сти, на ро чи то два де се тих го ди на у 
Аме ри ци, ви дљи ва је ова пре о ку па ци ја те ско бом ра да.7 Ме
ђу тим, до два де се тих, Теј ло ро ве иде је за до би ле су гло бал ни 
зна чај. Иро ни ја је да се Ле њин, уз сав иде о ло шки от клон од 
екс пло а та тор ског ка пи та ли зма, за ла гао за при ме ну Теј ло ро
вих прин ци па, ве ру ју ћи да ће они по мо ћи по ди за њу но ве 
ко му ни стич ке еко но ми је. Раз лог због ког на уч ни ме наџ мент 
ни је у овом об ли ку за жи вео у Со вјет ском са ве зу сва ка ко је 
от пор иде ја ма ко је до ла зе са За па да: уме сто то га, при ме ње
ни су срод ни прин ци пи јед ног пољ ског те о ре ти ча ра.8

Оно што је за нас у овом слу ча ју ва жно је сте да су Теј ло ро
ве иде је у Не мач кој, у го ди на ма на кон Пр вог свет ског ра та, 
до би ле свог ин сти ту ци о нал ног за ступ ни ка. Карл Фри дрих 
фон Си менс (Carl Fri e drich von Si e mens, 18721941), са гру
пом са рад ни ка, осни ва 1921. Re ic hsku ra to ri um fur Wirtscha

6 Баш као и Лан гов филм, и Мо дер на вре ме на по чи њу сце ном рад нич ке 
сме не. Ча плин на том ме сту ду хо ви то уба цу је крат ки ка дар ста да ова ца.

7 Ko ritz, A. (2001) Dra ma and the Rhythm of Work in the 1920s, The a tre Jo
ur nal Vol. 53, No. 4, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, pp. 551567.

8 Реч је о Ка ро лу Ада ми јец ком (Ka rol Ada mi ec ki, 18661933).
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ftlic hke it, (RKW), Рај хов од бор за еко ном ску ефи ка сност, те
ло ко је за циљ по ста вља им пле мен та ци ју ме ра ин ду стриј ске 
и ор га ни за циј ске ефи ка сно сти у Не мач кој, уте ме ље них на 
прин ци пи ма аме рич ких мо де ла Теј ло ра и Фор да. Био је то 
пут да се про на ђе ре ше ње за по ди за ње не мач ке еко но ми је у 
по сле рат ном пе ри о ду.

У то вре ме, Аме ри ка и ње на еко но ми ја сти чу не ве ро ват ну 
по пу лар ност на Ста ром кон ти нен ту. При вред ни ци пред у зи
ма ју број на пу то ва ња у Сје ди ње не Др жа ве и, пре ма не ким 
ми шље њи ма, сва ко од њих у Аме ри ци ви ди не што дру го, 
што је ње му по треб но да ви ди.9 Оста је чи ње ни ца да су ве
ћи ну чла но ва RKWa чи ни ли ин ду стри јал ци, што по ка зу је 
крај ње тех но крат ски став ка да је у пи та њу спро во ђе ње ме ра 
за по ди за ње ефи ка сно сти.  

За на шу те му је ва жно и оно што се нај че шће пре ви ђа, а то 
је про ме на па ра диг ме ве за не за рад ну ети ку, ко ја се зби ва 
упра во то ком два де се тих го ди на. Вик то ри јан ски go spel of 
work10 би ва до пу њен но вим, мо дер ним „go spel of re la xa ti on“ 
мо де лом. Не ста је мо рал ни оквир у ко је се мо же сме сти ти 
соп стве ни рад и рад дру гих. Рад ни ко ва са мо свест и ис пу ње
ње, ње гов „пут до пле ме ни то сти” кроз рад из бри са ни су у 
ин ду стриј ској по де ли ра да и у уз ди за њу кул та ефи ка сно сти. 
То ком два де се тих го ди на, ме ђу тим, у јав ном жи во ту вас кр
са ва рад на ети ка, али не као од го вор на мо рал ни про блем 
рад ни ка, већ као спас од до са де и оту ђе ња упра вљач ке кла
се. До га ђа се за ме на у окви ру кла са: рад на ети ка пре ла зи 
у ру ке упра вљач ке кла се, би ва ју ћи ли ше на свог аске ти зма; 
до ко ли чар ска ети ка пре ла зи у ру ке рад нич ке кла се, би ва ју
ћи ли ше на ве зе са умет но шћу и ви шим об ли ци ма кул ту ре. 

За раз ли ку од прет ход ног пе ри о да, жи вот ви ше кла се по ста
је обе ле жен ра дом, а не до ко ли цом. Прет ход ни век ле чио 
је пси хич ке про бле ме до ко ли цом, мо дер ни их ле чи ра дом.11 
Ме на џер ска  кла са по ста је оп сед ну та успе хом и рад ним по
стиг ну ћем; рад нич ка кла са по ста је оп сед ну та до ко ли цом, а 
рад по ста је сред ство да се до ње до ђе. Да на шња кор по ра
тив на кул ту ра стро го одва ја ни же и ви ше рад ни штво: ово 
по то ње, об је ди ње но ам бле мом бе ле краг не, има усло ва за 

9 She a rer, R (1997) The Re ic hsku ra to ri um für Wirtscha ftlic hke it: For dism and 
Or ga ni zed Ca pi ta lism in Ger many, 1918–1945, The Bu si ness Hi story Re vi ew, 
Vol. 71, No. 4, The Pre si dent and Fel lows of Har vard Col le ge, pp. 569602.

10 Ми сли мо пре све га на ста во ве То ма са Кар лај ла (Tho mas Carlyle, 1795– 
1881), по ко ји ма је сва ки рад пле ме нит, по ста ју ћи та ко глав но сред ство 
опле ме њи ва ња чо ве ка.

11 Lutz, T. (1996) Swe at or Die: The He do ni za tion of the Work Et hic in the 
1920s, Ame ri can Li te rary Hi story, Vol. 8, No. 2, Ox ford Uni ver sity Press,  
pp. 259283.
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на пре до ва ње и пе ња ње у хи је рар хи ји. За раз ли ку од whi te 
co lar, при пад ни ци blue co lar по пу ла ци је не би тре ба ло да 
га је та ко ви со ке на де, али за то мо гу да се окре ну по тро шач
кој до ко ли ци.12  

Раз вој до ко ли чар ске ети ке код рад ни ка оче ки ва н је у окол
но сти ма у ко ји ма је глав на рад ни ко ва мо ти ва ци ја но вац: 
пре ћут ни спо ра зум из ме ђу рад ни ка и ме наџ мен та под ра зу
ме вао је да, у за ме ну за пот пу ни гу би так кон тро ле у про це су 
про из вод ње, рад ник до би је до вољ но нов ца да мо же да ужи
ва у вр лом но вом све ту ма сов ног кон зу ме ри зма.13 

Теј ло ри за ци ја, рад на по крет ној тра ци, уска спе ци ја ли за ци
ја ра да, ре ду ко ва ње про из вод них опе ра ци ја на ме ха нич ки, 
фи зич ки ни во, ко ји вре ме ном по ста је ау то ма ти зо ван, као хо
да ње − све то одва ја рад те ла од соп ства рад ни ка.14 Рад та
ко пре ста је да би ва на чин ис ка зи ва ња лич но сти, по ста ју
ћи пот пу но не ва жан за соп ство. Упра во та да, два де се тих 
го ди на, ја вља се и ин ду стриј ска пси хо ло ги ја, ко ја, из ме ђу 
осталог, еви ден ти ра пси хич ке про бле ме рад ни штва. 

Све ове окол но сти чи не нам се од ве ли ке ва жно сти за ко нач
но раз у ме ва ње овог мо тив ског сло ја Ме тро по ли са. Уво ђе
ње Теј ло ро вих и Фор до вих прин ци па у не мач ку еко но ми ју, 
за јед но са рат ним на сле ђем, чи не, по свој при ли ци, основ 
за при ка зи ва ње рад нич ке кла се и кла сног су ко ба у Лан го
вом фил му, али ни је без ва жно сти да кре а тор чу де сног гра
да бу дућ но сти, Фре дер сен, пред ста вља но ву ме на џер ску 
парадиг му ко ја се ја ви ла упра во тих го ди на. 

Дис то пиј ски по тен ци јал Теј ло ро вих иде ја и у књи жев но
сти, и на фил му, оста ће уско по ве зан са пре те ћом сли ком 
мо дер не тех но ло ги је. У Лан го вом фил му чо век би ва по пут 
ма ши не, са о бра жен њој; он би ва ње но по гон ско го ри во, ко је 
она, по пут Мо ло ха, ха ла пљи во гу та; он би ва на њу фи зич ки 
ра за пет; он, на кра ју, би ва њо ме, у ли ку злог ан дро и да, ко
нач но за ве ден. Пре те ћа сен ка тех но ло шког раз во ја пред ста
вља кон стан ту на уч но фан та стич ног и дис то пиј ског жан ра. 
У Ме тро по ли су, ме ђу тим, баш као и у За мја ти но вом ро ма
ну, тех но ло ги ја оста је до кра ја за во дљи ва: на етич ком пла ну 

12 Од не дав но је на срп ском је зи ку до ступ но чу ве но де ло Тор сте на Ве бле
на, (Thor stein Ve blen, 1857–1929) Те о ри ја до ко ли чар ске кла се, ва жно за 
раз у ме ва ње ши рег кон тек ста про бле ма до ко ли це.

13 Ова кво ви ђе ње из но си и, при ме ри це, Зиг мунд Ба у ман (Zygmunt Ba u
man, 1925–2017) у по зна том де лу Fre e dom, из 1988. године.

14 О ово ме је би ло, исти не ра ди, и пот пу но дру га чи јих ста во ва. Ан то нио 
Грам ши (An to nio Gram sci, 1891–1937), го во ре ћи о ти пу ра да ко ји на зи
ва фор ди зам, где се по крет ној тра ци омо гу ћа ва пот пу на ау то ма ти за ци ја 
ра да, сма тра да се при том ум рад ни ка  осло ба ђа за ви ше ду хов не са др
жа је. 



157

МОЊА ЈОВИЋ

она је зло; на естет ском, ње но ме сто је по вла шће но.15 Пре ма 
на шем уве ре њу, ве ли ки део по то ње фа сци на ци је Лан го вим 
фил мом по чи ва упра во на овој на пе то сти.

Да би се до кра ја схва тио кон текст у ко јем је Ланг ства рао, 
не тре ба за бо ра ви ти да је реч о до бу ко је по ка зу је ван ред
ну фа сци на ци ју тех но ло ги јом, би ло да је она по зи тив но или 
не га тив но вред но ва на.16 Пр ви свет ски рат, ко ји је у тех но ло
шком сми слу био но во ис ку ство за чо ве чан ство, до при нео 
је ова квом ви ђе њу. Се ти мо се са мо Ма ри не ти је вог Фу ту
ри стич ког ма ни фе ста и у ње му из ра же ног ди вље ња пре
ма бр зи ни, те уз ди за ња мо дер ног тр кач ког ау то мо би ла на 
ни во уни вер зал ног сим бо ла ле по те. Са чу ва ни фу ту ри стич
ки филм ски про јек ти из тог до ба по ка зу ју моћ ау то мо би ла 
ко ји сло бод но ју ри; Ле же ов Bal let Mec ha ni que по ка зу је исту 
фа сци на ци ју ма ши ном, ху ма ни зу ју ћи објек те и де ху ма ни
зу ју ћи љу де17; на ста је но ви филм ски жа нр, по зна ти ји као 
„град ске сим фо ни је”, при ка зу ју ћи ужур ба ни жи вот ве ли ког 
гра да, са уз бу ђе њи ма по кре та и бр зи не.18 

Дзи га Вер тов, ру ски ре ди тељ, у свом по зна том ма ни фе сту 
из тих го ди на из ре ћи ће сво ју, мно го пу та на во ђе ну де ви
зу: „Ја сам ки ноок о. Ја сам ме ха нич ко око. Ја сам ма ши на 
ко ја вам по ка зу је свет она ко ка ко га ја мо гу ви де ти.“ А пре
ма Вер то ву, око ма ши не ви ди не у по ре ди во бо ље од људ ског 
ока. Оно што ма ши ну, по ред ње не су пер и ор но сти над чо ве
ком ка рак те ри ше, је сте по на вља ју ћи по крет. Ри там и по крет 
та ко по ста ју до ми нант ним еле мен ти ма есте ти ке фил ма овог 
пе ри о да. 

15 Te lot te, J. P. (1990) The Se duc ti ve Text of “Me tro po lis” So uth Atlan
tic Review, Vol. 55, No. 4, So uth Atlan tic Mo dern Lan gu a ge As so ci a tion,  
pp. 4960.

16 Nor den, M. (1984) The AvantGar de Ci ne ma of the 1920s: Con nec ti ons to 
Fu tu rism, Pre ci si o nism, and Su pre ma tism, Le o nar do, Vol. 17, No. 2, The 
MIT Press, pp. 108112; Bi ro, M. (1994) The New Man as Cyborg: Fi gu
res of Tec hno logy in We i mar Vi sual Cul tu re, New Ger man Cri ti que, No. 62, 
Du ke Uni ver sity Press, pp. 71110; Fig ge, R. (1975) Mon ta ge: The Ger man 
Film of the Twen ti es, Com pa ra ti ve Li te ra tu re Stu di es, Vol. 12, No. 3: So ci
ety: Me dia and Mon ta ge, Sa ti re and Cul tism bet we en the Wars, Penn Sta te 
Uni ver sity Press, pp. 308322; Ka es, A. (1993) The Cold Ga ze: No tes on 
Mo bi li za tion and Mo der nity, New Ger man Cri ti que, No. 59, Du ke Uni ver sity 
Press, pp. 105117. 

17 Реч је о де се то ми нут ном фил му Фер на на Ле жеа (Fer nand Léger, 1881–
1955) из 1925, ко ји пред ста вља ре ми ни сцен ци ју на ку би стич ко сли
кар ство, бу ду ћи да је и сам ау тор пре све га био сли кар. Циљ фил ма је, 
пре ма Ле жеу, ства ра ње оп тич ке сим фо ни је, без оп те ре ћи ва ња при чом 
или раз ви ја њем драм ске рад ње. Ово се, из ме ђу оста лог, по сти же на гла
ша ва њем рит ма, за шта је ево ци ра ње ма ши не ви ше не го свр сис ход но.

18 За чет ник жан ра је не мач ки филм о Бер ли ну: Бер лин, сим фо ни ја ме тро
по ле (Ber lin: Die Sin fo nie der Großstadt), на стао исте го ди не кад и Лан гов 
Ме тро по лис, 1927.
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И увод ни ка дро ви Ме тро по ли са ево ци ра ју, у ди на мич ној 
тех ни ци ка ле и до ско па, чу до ма ши не. Њен по на вља ју ћи, 
хип но тич ки по крет, њен фа сци нант ни ме ха нич ки ба лет. Од
мах по том, гле да лац при су ству је сце ни сме не, у ко јој се рад
ни ци кре ћу у вој нич ки пре ци зним ре до ви ма, но гу пред но гу, 
по кре том обез ду хо вље них ро бо та, ула зе ћи у лифт ко ји их 
спу шта у под зем не по го не Ме тро по ли са. Овај ула зак рад ни
ка у лифт би ва ево ци ран ка сни је у фил му, ула ском рад ни ка 
у уста Мо лох ма ши не.

У сце ни сме не, на по чет ку фил ма, кљу чан је ри там рад
нич ких по кре та: они су ви ђе ни као би ћа ко ја не пре кид но 
по на вља ју је дан исти по крет, у ду ху Теј ло ро ве док три не о 
је дном нај бо љем пу ту. Ула зак у лифт је си ла зак у за твор, 
што је ја сно су ге ри са но ре шет ка ма. На кон то га сле ди отва
ра ње лиф та и ула зак у под зем ни за твор, без све тло сти и пре
пун ма шин ских ис па ре ња. По гну те гла ве су ге ри шу ста ње 
пот пу не пот чи ње но сти, а ме ха нич ки ход пот пу но од су ство 
би ло ка кве ин ди ви ду ал не во ље. Овај обра зац се у при ка зи
ва њу рад ни ка по на вља, све до сце на њи хо ве по бу не: ри там 
и по на вља ју ћи по крет, оду ство ин ди ви ду ал но сти, сли ка ње 
рад ни ка као ко лек ти ва, уме сто као ин ди ви дуе.

Дру га ва жна ком по нен та у сли ка њу рад ни ка је на гла ше на 
ра стро је ност, као дру ги пол њи хо вог по на ша ња. Пре но што 
је са гле да мо у рад нич кој не кон тро ли са ној по бу ни, ви ди мо је 
у оним сце на ма ко је сли ка ју по је ди нач не при пад ни ке рад ни
штва, из бе зу мље не од пре ве ли ког фи зич ког на по ра ко јем су 
не пре кид но из ло же ни, и ва жни је, ис цр пље не од не мо гућ но
сти да до пру до би ло ка квог сми сла соп стве них ак тив но сти. 
По је ди нач но пор тре ти са ње рад ни ка у фил му та ко је усме ре
но на би ће из бе зу мље но ра дом чи ји сми сао из ми че. Слу жба 
кул ту ефи ка сно сти и пот чи ње ност Теј ло ро вим прин ци пи ма, 
раз два ја ју ћи рад од соп ства, до во ди осо бу у ста ње нер вног 
ра строј ства. Упра во ово ста ње је ху мор но при ка зао Ча плин 
у „Мо дер ним вре ме ни ма”.

Од мах на кон то га сле ди кон траст но ви ђе ње гра да из над: у 
ње го вим вр то ви ма и ста ди о ни ма, на ње го вим бли ста вим 
ули ца ма, оби та ва са свим дру га вр ста љу ди. Ово при зи ва 
знат но ра ни ју, књи жев ну ви зи ју Хер бер та Џор џа Вел са, из 
ње го вог Вре ме пло ва: у да ле кој бу дућ но сти, на зе мљи жи ве 
по том ци вла да ју ће кла се, под зе мљом – рад нич ке. По том
ци рад ни ка, пот пу но озве ре ни, из ла зе на по вр ши ну, хва та ју 
и је ду по том ке Вел со ве вик то ри јан ске го спо де, не спо соб не 
да се од бра не, јер су, то ком ве ко ва, у сва ком по гле ду, ум
ном и фи зич ком, за кр жља ли. Вел со ва ви зи ја до крај њих 
по сле дица до во ди Ди зра е ли је во ви ђе ње две кла се као две 
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на ције19, из ме ђу ко јих не ма по ми ре ња. Из ме ђу оста лог, Вел
са је и због то га Лан гов филм, окре нут ка ви зи ји на ив ног 
по ми ре ња, при лич но од би јао20. 

Ов де је ва жно ста ви ти лик Фре дер се на, ар хи тек те и упра
вља ча Ме тро по ли са, у кон текст про ме не па ра диг ме рад не 
ети ке ко ја се зби ва упра во два де се тих. Исти на је да си но ви 
упра вља ча жи ве жи во том до ко ли це: ви ди мо их на ста ди о ну 
и у иди лич ном вр ту, где про во де вре ме не све сни ме ха ни за
ма на ко ји ма по чи ва њи хов свет. Ипак, фи гу ра оца Ме тро по
ли са су ге ри ше јед но дру га чи је ви ђе ње: он је ме на џер по све
ћен ра ду и кон тро ли; из ово га на слу ћу је мо да ће и си но ви 
упра вља ча, пу тем са зре ва ња, по ста ти то исто – по све ће ни 
ме на џе ри чу де сног гра да, окре ну ти ра ду, ства ра њу и кон
тро ли пот чи ње них, пра ва мо дер на, ме на џер ска ка ста, чи ја 
ће основ на вред ност би ти рад, а не до ко ли ца.

Фре дер сен на рад ном ме сту пред ста вља ви зи ју мо дер ног 
ме на џе ра, ко ји са вр ха обла ко де ра над гле да свет ко ји се про
сти ре под ње го вим но га ма. Ко ли ко пу та смо ова кву сце ну 
гле да ли на фил му? Не тре ба ни ка да за бо ра ви ти да се она 
у исто ри ји фил ма мо жда по пр ви пут по ја вљу је упра во ов
де, у јед ном крај ње дис то пиј ском кон тек сту. Филм ја сно ус
по ста вља кон траст из ме ђу „го ре” и „до ле”, и из ме ђу упра
вљач ке и рад нич ке кла се. У фил му се ове опо зи ци је име ну ју 
као „гла ва” (упра вљач ка кла са) и „ру ке” (рад нич ка кла са). 
Пат ња рад ни ка ви ђе на је као це на за тех но ло шки сјај ци
ви ли за ци је Ме тро по ли са. Ово ко ре спон ди ра са ми шље њем 
Хен ри ја Фор да да је са мо ма ли број љу ди спо со бан да ра ди 
гла вом, а не ру ка ма: пре ма ње го вом схва та њу, по сто је мо но
то ни по сло ви, али ве ћи на умо ва је ио на ко мо но то на. 

Око сни цу за пле та чи ни си ла зак Фре де ра, си на вла да ра и ар
хи тек те Ме тро по ли са, у под зе мље гра да. Овом сим бо лич
ком си ла ску у ад ско оби та ва ли ште по тла че них, прет хо дио 
је је дан сим бо лич ки уз ла зак: глав на јуна ки ња, Ма ри ја, до
во ди де цу рад ни ка у над зем не вр то ве гра да.21 Фре де ров син, 
очаран ње ном по ја вом, же ли да ис тра жи жи вот сво је бра ће 

19 Ово ви ђе ње из ра же но је у де лу Бен џа ми на Ди зра е ли ја (Be nja min Dis ra
e li, 1804–1881) Sybil, or the Two Na ti ons, из 1845. Ин те ре сант но је да ће 
та кво ви ђе ње ен гле ског дру штва да ти и но бе ло вац Џон Мак свел Ку ци 
(John Max well Co et zee), у сво јим ау то би о граф ским бе ле шка ма, чи тав 
век ка сни је, ко ри сте ћи исти из раз „две на ци је”. 

20 „It gi ves in one eddying con cen tra tion al most every pos si ble fo o lis hness, 
cliché, pla ti tu de, and mud dle ment abo ut mec ha ni cal pro gress and pro gress 
in ge ne ral ser ved up with a sa u ce of sen ti men ta lity…“ – пи сао је Велс о 
Ме тро по ли су.

21 Wil li ams, A. (1974) Struc tu res of Nar ra ti vity in Fritz Lang’s “Me tro po lis” , 
Film Qu ar terly, Vol. 27, No. 4, Uni ver sity of Ca li for nia Press, pp. 1724.
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у под зе мљу. Фре дер ула зи у под зем ни град рад ни ка, у ком 
они, при ко ва ни за ма ши не, не пре кид но по на вља ју исте рит
мич ке по кре те. Овим се су ге ри ше да су љу ди по ста ли део 
ма ши не, сра сли са њом у је дан ор га ни зам, без мо гућ но сти 
од мо ра или пре да ха. Ово са зна ње гра ди ра се у на ред ним 
сце на ма, у ко ји ма ви ди мо рад ни ка рас пе тог на ме ха ни зам у 
об ли ку са та. Фре де ро ва жеђ за схва та њем жи во та сво је под
зем не бра ће на во ди га на за ме ну ме ста са јед ним од рад ни ка. 

Ов де се већ ус по ста вља ја сна алу зи ја на Хри ста: Фре дер, 
као син твор ца Ме тро по ли са, си ла зи у до њи свет, узи ма об
лич је јед ног од оби та ва ла ца тог све та, да би се по том на шао 
рас пет на чу до ви шном ме ха ни зму у об ли ку са та, ко јег не
пре кид но ва ља окре та ти, иа ко сми сао тог окре та ња из ми че 
оно ме ко ји тај по сао оба вља. Ко нач но ту ма че ње овај аспект 
фил ма до би ја у из но ва ин тер пре ти ра ној ле ген ди о Ку ли Ва
ви лон ској, али ова сце на на во ди на но во ту ма че ње фра зе 
„вре ме је но вац”. Она та ко ђе, сво јом алу зи јом на Хри ста, ус
по ста вља ви ђе ње Фре де ра као по сред ни ка из ме ђу „гла ве” и 
„ру ку”. Тај по сред ник, ка ко филм су ге ри ше, мо ра би ти ср це. 

На кон ових сли ка рад ни ка сра слих са ма ши ном и рас пе тих 
на њу, на и ла зи мо на сце ну ко ја до дат но гра ди ра овај мо тив. 
Пред Фре де ро вим за пре па шће ним по гле дом, огром на ма
ши на се пре тва ра у Мо ло ха ко ји гу та рад ни ке. Спе ци јал ни 
ефе кат ко јим је ово ура ђе но си гур но је оста вљао ван ре дан 
ути сак на та да шњег гле да о ца. Овим се не по сред но по ве зу је 
мо дер на тех но ло ги ја са древ ним си ла ма зла, што ће ка сни је 
у фил му би ти до дат но ва ри ра но. На кра ју, у за вр шној тач ки 
ове гра да ци је, зли на уч ник Ро тванг ства ра ан дро и да, ко ји ће, 
у људ ском ли ку Ма ри је, пред во ди ти рад нич ку по бу ну.

Же на ан дро ид је дан је од нај за ни мљи ви јих и у по пу лар ној 
кул ту ри нај ци ти ра ни јих еле ме на та Ме тро по ли са.22 Иза ње је 
обр ну ти пен та грам, цр но ма гиј ски сим бол; у фил му он пред
ста вља та јан стве но древ но зна ње у чи јој је слу жби и мо дер
на тех но ло ги ја. Ан дро ид, узев ши об лич је же не, по ста је ва
ви лон ска блуд ни ца; окулт но зло се „тех но ло ги зу је”, баш као 
у слу ча ју ма ши не ко ја се пре тва ра у Мо ло ха. Оба ова то ка, 
древ ни ми сти ци зам и мо дер на тех но ло ги ја; би блиј ски под
текст и ра ди ка ли зо ва на фу ту ри стич ка па ра диг ма, про те жу 
се кроз цео филм, обра зу ју ћи слој ко ји не пре ста је да де лу је 
и на са вре ме ног гле да о ца.

Би блиј ски под текст фил ма не за вр ша ва се алу зи јом на Мо
ло ха, па ган ског ла жног бо га ком се жр тву ју де ца и на ког 

22 Huyssen, A. (1981/82) The Vamp and the Mac hi ne: Tec hno logy and Se xu
a lity in Fritz Lang’s Me tro po lis, New Ger man Cri ti que, No. 24/25, Spe cial 
Do u ble Is sue on New Ger man Ci ne ma, Du ke Uni ver sity Press, pp. 221237.
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се след бе ни ци пра вог Бо га упо зо ра ва ју у Ста ром за ве ту. Он 
је нај при сут ни ји у спе ци фич ни ој ин тер пре та ци ји ле ген де о 
Ва ви лон ској ку ли, у ко јој се су ге ри ше хи брис пот пу не одво
је но сти из ме ђу гла ве и ру ку: гла ва осми шља ва чу де сну ку
лу, али ру ке ко је гра де ку лу не све сне су зна ча ја по ду хва та, 
њих ка рак те ри ше пот пу но не ра зу ме ва ње. Ова по дво је ност 
је дра ма тич на, она до во ди до про па сти по ду хва та. У фил му 
би блиј ски на ра тив ин тер пре ти ра глав на ју на ки ња, Ма ри ја, 
су ге ри шу ћи иде ју да ће до ћи по сред ник, ко ји ће, бу ду ћи да 
ће оли ча ва ти ср це, пред ста вља ти мост из ме ђу гла ве и ру
ку, ин те гри шу ћи раз је ди ње не де ло ве у ор ган ску це ли ну. У 
фил му ова уло га, ка ко смо већ по ме ну ли, при па да Фре де ру.

Цен трал но ме сто ар хи тек тон ског чу да Ме тро по ли са за у зи
ма упра во мо дер на Ку ла Ва ви лон ска. Из ње, по мо ћу по себ
ног над зор ног си сте ма ка ме ра, упра вљач гра да кон тро ли ше 
до га ђа је у под зе мљу. По ве за ност са древ ном ле ген дом је до 
кра ја ус по ста вље на. Филм бри жљи во из гра ђу је кон траст из
ме ђу мо дер не, тех но ло шке па ра диг ме, и древ не, гот ске, ви
дљив ка ко у са мој ар хи тек ту ри, та ко и у су прот но сти из ме ђу 
ли ко ва упра ви те ља гра да, Фре дер се на и мрач ног на уч ни ка, 
Ро тван га23, за слу жног за изум злог ан дро и да, ко ји ће, у ли ку 
Ма ри ји не ме ха нич ке двој ни це, по бу ни ти рад ни ке и за ма ло 
про у зро ко ва ти про паст гра да.

Ова тен зи ја из ме ђу фу ту ри стич ких об ли ка мо дер не тех но
ло ги је и древ ног гот ског мрач ња штва, про те же се кроз цео 
филм, до ње го вог кра ја. Ин ди ка тив но је да Ро тванг на кра
ју ги не, док Фре дер сен сто ји као по кај ник, са олак ша њем 
што је жи вот ње го вог си на по ште ђен. Ово се мо же ту ма чи
ти и као од но ше ње по бе де над древ ним си ла ма зла, као да 
ће, очи шће на од њи хо вог по кре тач ког прин ци па, тех но ло
ги ја по ста ти чо ве ков при ја тељ. Филм ну ди ми ре ње из ме ђу 
гла ве и ру ку, ко је до но си ср це, у ли ку Фре дер се но вог си на. 
Чи сто филм ским сред стви ма, ме ђу тим, ова кво раз ре ше ње 
и ве ра у мо гу ћу об но ву Ме тро по ли са на дру га чи јим осно
ва ма, би ва ју у пот пу но сти ис кљу че ни. Рад ни ци при сту па ју 
овом по ми ре њу по но во обра зо ва ни у јед но лич не ре до ве, на 
сте пе ни ца ма ка те дра ле. Њи хо ва пот чи ње ност је по вра ће на 
и ја сно је да се ства ри вра ћа ју на ста ро, са мо што ће ви
до ви ма ни пу ла ци је рад ни ци ма са да би ти суп тил ни ји, јер се 
управљач усме рио упра во на њи хо ва ср ца.

Јед на од кон тро вер зи Ме тро по ли са ве за на је за ње го ву ре
цеп ци ју у на ци стич ким ре до ви ма. Не мо гу ће је ре ди те ља 

23 To u mey, C. (1992) The Mo ral Cha rac ter of Mad Sci en tists: A Cul tu ral Cri ti
que of Sci en ce, Sci en ce, Tec hno logy, & Hu man Va lu es, Vol. 17, No. 4, Sa ge 
Pu bli ca ti ons, Inc., pp. 411437.
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окри ви ти за сим па ти је пре ма на ци сти ма, па ипак, не мо же се 
опо вр гну ти ве за из ме ђу спе ци фич не на ци стич ке „др жав не 
есте ти ке” и по је ди них се квен ци фил ма.24 Тре ба на по ме ну ти 
да су окулт на ту ма че ња фил ма при лич но че ста, као и по ре
ђе ње са ка сни јим оства ре њи ма на ци стич ког про па ганд ног 
фил ма. Пре ма мно гим ка зи ва њи ма, Ме тро по лис је иза зи вао 
не по де ље но оду ше вље ње Ге бел са и Хи тле ра, ко ји су, пре ма 
Лан го вом све до че њу, же ле ли да га ви де у сво јим ре до ви ма. 
Ово се ту ма чи Ге бел со вим пре зи ром пре ма „је вреј ски уте
ме ље ном” ка пи та ли зму; це нио је Ме тро по лис, схва тив ши 
по тен ци јал уло ге по сред ни ка из ме ђу ра да и ка пи та ла. По
зна то је и ње го во схва та ње про па ган де као сред ства да се за
до би је ср це на ро да, што ко ре спон ди ра са глав ном по ру ком 
фил ма, да по сред ник из ме ђу гла ве и ру ку мо ра би ти ср це.25

Филм је упо ре ђи ван са нај по зна ти јим на ци стич ким про па
ганд ним фил мом, Три јум фом во ље Ле ни Ри фен штал, ко јем 
је за не ко ли ко го ди на прет хо дио. У оба фил ма, из ме ђу оста
лог, ма сов не сце не ко лек тив ног би ћа ор га ни зо ва ног у ге о ме
триј ски пра вил не ре до ве сто је на спрам древ не ар хи тек ту ре; 
у Три јум фу во ље фа сци на ци ја нир нбер шком ар хи тек ту ром 
пред ста вља тра ди циј ско би ће не мач ког на ро да ко ји се су
сре ће са са мим со бом, об је ди њу ју ћи сво ју бу дућ ност са 
својом про шло шћу. 

Не су ге ри ше ли слич но сце на са ка те дра лом у фил му: пле
ме ни то на сле ђе про шло сти, очи шће но од сва ког ро тван гов
ског зла, спрем но да слу жи бу дућ но сти? Ге белс је др жа ву 
схва тао као умет нич ко де ло, а др жав ни ка као умет ни ка; на
род је у све му то ме умет ни ков ма те ри јал, ње го во сред ство 
из ра жа ва ња. Ви дљи ва је есте ти за ци ја др жа ве ка да је у пи та
њу Тре ћи Рајх: Жил Де лез је твр дио да се на ци зам, до свог 
кра ја, так ми чио са Хо ли ву дом.

Ка кву по ру ку, иза оне ви дљи ве, да по сред ник из ме ђу ру ку и 
гла ве мо ра би ти ср це, филм за пра во ша ље?26 За вр шне сце не 
по ка зу ју да истин ског по ми ре ња не мо же би ти; да је мо гу ће 

24 Rutsky, R. L. (1993) The Me di a tion of Tec hno logy and Gen
der: Me tro po lis, Na zism, Mo der nism, New Ger man Cri ti que, No. 
60, Spe cial Is sue on Ger man Film Hi story, Du ke Uni ver sity Press,  
pp. 332.

25 По сто је мно га ту ма че ња по ко ји ма је ово Ге бел со во ви ђе ње утка но у 
мо дер не про па ганд не по ру ке по пу лар не кул ту ре, од ко јих не ке пред
ста вља ју не по сред ни ци тат Лан го вог фил ма (нпр. Ма до нин спот Ex
press your self, по ја вљи ва ње Би јонс и Леј ди Га ге као же не – ан дро и да из 
филма, или пак спот бен да Квин за ну ме ру Ra dio ga ga).

26 Та по ру ка се пре све га при пи су је сце на рист ки њи Теи вон Хар бу, Лан го
вој та да шњој су пру зи, по чи јем ро ма ну и иде ји је на чи њен филм. Ре ди
тељ је у мно го на вра та ка сни је све до чио ко ли ко му је та по ру ка за пра во 
би ла стра на.
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са мо ства ра ње раз ви је ни јих об ли ка ма ни пу ла ци је. Циљ Ге
бел со ве про па ганд не док три не био је усме рен на осва ја ње 
ср ца не мач ког на ро да. За вре ме на ци стич ке Не мач ке, Рај
хов од бор за еко ном ску ефи ка сност на ста вио је да по сто ји; 
прин ци пи Теј ло ра и Фор да по слу жи ли су Не мач кој рат ној 
еко но ми ји. У њој је, као у дис то пиј ској ви зи ји Фри ца Лан
га, ко ји та да већ ни је био у зе мљи, ро бов ска рад на сна га, 
са чи ње на од је вреј ских рад ни ка, ства ра ла усло ве за по бе ду 
Не мач ке у ра ту.

Мо же мо их са мо за ми сли ти, из глад не ле и из мр цва ре не, ка ко 
на по крет ној тра ци рат не ин ду стри је Рај ха, че ка ју смрт. У 
слу ча ју Лан го вог фил ма из гле да да је, још јед ном, умет ност 
пред у хи три ла жи вот.  
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TAYLORIZATION MOTIFS  
IN FRITZ LANG’S FILM METROPOLIS

Abstract

The Fritz Lang’s cult film Metropolis seen in the context of ideas 
presented by Frederick Winslow Taylor, the father of scientific 
management, reveals a powerful message that the modern cult of 
efficiency, according to which things can be done “in one best way”, 
dehumanizes labour and turns humans into machines thus preventing 
their spiritual accomplishment. The paper examines the presence of 
Taylor’s ideas in Germany during the 1920s, as well as their global 
impact on the art and culture trends, underlying their dystopic potential. 
Through intersemiotic references to other literary and cinematographic 
works, primarily Yevgeny Zamyatin’s novel We and Aldous Huxley’s 
Brave New World, this interdisciplinary study confirms conclusions 
of certain authors about the crucial importance of Taylor’s ideas in 

understanding the world we live in.
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