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ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕ ТИЧ КЕ 
НОР МЕ СА ВРЕ МЕ НОГ  

ХО ЛИ ВУ ДА
Сажетак: Аутор настоји да испита преплитање појмова лепог
идоброгкрозанализуестетичкихиморалнихстандардасавре
менепопуларнекултуре,захваћенекрозкултуролошкупарадигму
Холивуда,схваћеногнесамокаофилмскашкола,већистовремено
каосимболглобалнихкомерцијалнихвредностииестетике.Холи
вудсепосматракаоконзервативанупогледумодерног(исавре
меног)трендараздвајањаестетикеиморала,инсистирајућина
снажномпаралелизмуикорелацијиизмеђуфизичкелепотепрота
гонисте иморалностињегових поступака.Овај однос ињегове
применеактивносекористеуполитичкојиидеолошкојпропаган
ди, најчешће служећиимперијалистичкиминтересимаамеричке
економскеиполитичкеолигархије,алиистовремено–поготовоу
случајууметничкинајбољихикритичкинајхваљенијихфилмова–
честоотвореносубвертирајувредностииполитичкуидеологију
америчкогизападногдруштвауопште.Ауторразматранеколи
кипримераморалнихконтроверзикојепроизилазеизхоливудских
парадигмилепоте,уобликуукомесепојављујууТВсеријиИгра
престола,истовременоуказујућидајехоливудскаестетиканаиз
гледтрајнијаимањеподложнапроменамаодхоливудскеетике,у
складусаантичкимфилозофскимидеаломκαλοκαγαθία.

Кључнеречи:лепо,добро,Холивуд,естетика,филм
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Изједначавањелепогидоброг–Холивудкао
бастионпредмодернеестетизацијеетичког

Историја уметности савременог доба са лакоћом се може
реконструисати као низ релативизација античког идеала,
премакомеоноштојелепо(καλόν)нужноидерукуподру
кусаонимштоједобро(ἀγαθόν),азаједноониопетспада
ју уистипојмовнипакет санизомпојмова који означава
јуразличитевидовесавршенства,каоштосу„узвишено“,
„божанско”,„вечно”исл.Билодајеупитањувисокаили
народнауметност,оноштојеуетичкомсмислузло,немо
ралноилидемонскотрадиционалносеувизуалномсмислу
приказивалокаоружно,изопаченоиискривљено,доксеуз
вишеностдухаичеститостјунака,витезоваињиховихвер
нихљубапоправилуодражавалауњиховојфизичкојлепоти
истасу.1КадајеВикторИгозапротагонистусвога„Звона
раБогородичинецркве”узеочовекакојијебиофизички(и
психички)деформисан,алиидаље„златногсрцапуногљу
бави”,безобзиранаснажанослонацусредњевековнојпо
езијиигротескнојуметности,тојепредстављалоузбудљив
отклонодтрадицијеипутоказзамногобројнеуметникека
снијихвекова.

Проблемомраздвајањаестетскилепогиетичкидоброгба
вићесекасније,сваконасвојначин,низвеликихуметника
ифилозофа–одБалзакаиГетеа,прекоБодлераиПоа,до
ПастернакаиКамија.НичеиКјеркегорће,сваконасвојна
чин,претваратиестетскоусвојеврснииморализам,докће
Достојевскипоновномуспостављањуморалногидеалале
потепосветитинајвећидеосвојихпознихдела.2Поготово
узбудљиву студију овог феномена, и својеврсно директно
оповргавањетезаДостојевскогпредстављаМанов„Доктор
Фаустус”,гдесетрадиционалнасликаучењакакојијеспре
мандасеодрекневластитеморалностизарачунрадознало
стиинаучногнапреткамењазаједнумодернистичкуслику
уметникакоји јеистужртву спремандаподнесенаолтар
лепоте.Имадаостајеотворенопитањедалисукомпозиције
АдријанаЛеверкина,каквимихјеописаоМан,уистинском
смислу„лепе”,неманикаквесумњедаовајнемачкивеликан

1 Cf.Whittier,C.(2013)OntheUseofNegativeRepresentationsofDeformi
tiesinLiterature,BurningYggdrasil,26.April2013,http://cwhittie.blogspot.
rs/2013/04/onuseofnegativerepresentationsof.html.

2 Славан је цитат Лава Мишкина „лепота ће спасити свет“ („красота
спасётмир”)изроманаИдиотДостојевског,аауторпитањелепотеста
вљауцентарсвогидеолошкогпогледанасвет,оличеногуњеговојзна
менитој„Пушкинскојбеседи”.Достоевский,Ф.Пушкин(очерк),Днев
никписателя1880 г., 19октября2016. г., https://ru.wikisource.org/wiki/
Дневник_писателя._1880_год_(Достоевский)/ГЛАВА_ВТОРАЯ.
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пишеувременуукомелепота,несамоданеидерукупод
рукусадобротом,већјечестодиректноискључује.3

Овуврстутрендаможемопратитинацелојвисокојуметно
стиXXвека,итонадваразличитаколосека.Првиподразу
мевадаунутрашњалепотасадржајаделанемора(иличак
нетреба)дапроизилазиизморалностиидобротеликоваи
радње;другидалепотауметничкогизразаауторанеморани
накојиначинбитиповезанасањеговомличномузвишено
шћуиморалношћу.Натајначиндобијамоуметничкусцену
преплављену приказима патње, несреће, рата, нискости и
неморала,којомдоминирајуциничнииотуђениуметници,
којисвојуделатностсвечешћепосматрајукаозанатипро
фесијукојаникаквевезенемасањиховимличнимосећајем
задоброизло.Коликоовоодудараодпарадигми,рецимо,
средњевековнеуметностинајбољесевидинатрадицијиис
точногиконописа,гдесеодживописцаочекујенесамода
својимделимаотварајудиректан„прозорпремаБогу”,већ
сеинсистиранатомедајетаквостваралаштвоуопштемогу
ћесамоуколикосењемуприступаузпосвећеностмолитви
ипосту,односноизконтекстанајвећехришћанскеврлине.4

Акоје,међутим,високауметностXXвекадобрано„застра
нила”уодносунаестетичкеиетичкепарадигмеевропске
традиције,тоникаконијеслучајсакомерцијалномипопу
ларномуметношћу,којајеунајвећојмериоличенаусавре
меномпојму„Холивуда”.ПритомеподХоливудом(и„холи
вудизацијом”)неподразумевамоискључивокласичнуаме
ричкушколуфилма(овомпојмуусветуанимираногфилма
одговара још једном пренесени појам „Дизнија“, односно
„дизнификације”),већзаправоједанглобалниконцептесте
тикеупопуларнојуметностикојипровејава,какокрозигра
ниианимиранифилмдругихнародаи језика,такоикроз
другеисроднеуметности–попутстрипа,видеоигре,му
зикеиликњижевности.Овајпојампоседујеусебидубоку
вредноснуамбиваленцију– снимајућифилмовекоји зара
ђујудесетинеи стотинемилионадолара, а свечешћечак
имилијардедолара,холивудскафилмскапродукцијапред
стављасинонимза„успешанкултурниобразац”ууслови
ма„слободногтржиштакултуре”,штопредстављанајвеће
могућеуметничкодостигнућеузападномкапиталистичком
друштвуукомесеуметничкавредностпоправилуизражава

3 Grothus,U.(2013)SixtyYearsofThomasMann’sDoctorFaustus,Logos7.
1,winter2008,NewYork.

4 Трубецкой,Е.Н. (2006)Умозрение в красках–Вопросо смыслежи
зни в древнерусской религиозной живописи, Русская иконопись,
Москва:Белыйгород.
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имериудоларима.5Истовремено,укруговима(јошједном
глобалне)образованеелите,укључујућитуисамеСАД,гаји
сеједнаспецифичнаврстапрезирапремаХоливудукаоме
тонимији запопуларнуикомерцијалнууметностуопште.6
Акоовајпрезирипроистичепримарноиздруштвенеулоге
којуХоливуди„холивудизована”уметност(наизглед)игра
јуупромовисањуамеричкогимперијализма,онсенајчешће
представља као чисто уметничка критика једног модела
који јеуестетскомсмислуинфериорануодносунаartho
useкинематографију,пасамимтимиуодносуна„високу
уметност”каотакву.

Занимљивоје,међутим,дајенајчешћипредметкритикехо
ливудскешколефилмањен симплификовани, „црнобели”
морал, у коме се повлачи јасна дистинкција између „до
брих”и„лошихмомака”,или,језикомвестерна,између„бе
лих”и„црнихшешира”,штопресвегазнатновулгаризује
иупрошћавареалнеисторијскеодносеидогађаје (којису
честотемаилиинспирацијахоливудскихфилмова),азатим
ислужикаоповодзаполитичкеманипулације.7Настрану
штојеоваоценасамапосебивеомагрубасимплификација
холивудскешколефилма, чији класици (попут „Казаблан
ке”, „Трећег човека”, серијала „Кум”, „Апокалипсе данас”
итд.)представљајуизванреднестудијекомплексностиљуд
скогморала,чињеницакојукритичариХоливудачестоиг
норишу,акојевећнеузимајузајошједнумануовешколе
уметности,јестезадржавањечврстогинепоколебљивогпа
ралелизмаизмеђулепотеидоброте.

Савремениодјециантичкогκαλὸνκἀγαθόν

УтрадиционалномХоливудуовосенајлакшеуочавапреко
императива„лепихглумаца”,убедљивоисмејаногумоно
лозимаЗоранаРадмиловићауКовачевићевомпозоришном
комаду„РадованIII”.УкласичнодобаХоливудаовојепод
разумевалода,пресвегапротагонистеихероје,поправи
лу играју лепи и наочити глумци, што је традиционалну
филмскузвезду–попутЏејмсаДина,ОдриХепберн,Кир
каДагласаилиМерилинМонролансиралоумоднеиконеи
секссимболе,штоуовомсветупредстављаосновниоблик

5 BratuHansen,M.(2009)TheMassProductionoftheSenses:ClassicalCine
maasVernacularModernism,DiscipliningModernism,ed.Pamela,L.Caug
hie,NewYork:PalgraveMacmillan,pp.242258.

6 Rauschenberger, E. (2003) It’s Only a Movie – Right? – Deconstructing
Cultural Imperialism, 19. October 2016, http://politics.as.nyu.edu/admin/
staging/IO/4600/rauschenberger_thesis.pdf.

7 Agnew,J.(2012)TheOldWestinFactandFilm:HistoryVersusHollywood,
JeffersonNC:McFarland,p.131.
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естетичкерецепцијеглумачкелепоте.УмодерномХоливуду
овај тренд је попримио једну тоталитарнуцрту, намећући
уликуновихзвездаизвездицаизвештачене(ичестонео
ствариве)стандарделепоте,истовременоинсистирајућина
стандарднимоблицима„модификацијелепоте”каоштосу
избељенизуби,фарбанакосаилимршавафигура.Овепара
дигмесуподједнакокритикованезбогсвогпогубногутица
јанааутоперцепцијучитавихгенерацијаглобалнеомладине
(закојисеиспоставилодавеомазгодноидерукуподрукуса
низомагендиглобалнихкорпорацијакојесвојимпотроша
чимазановацпродају„лепотуиздравље”),каоизбогсвог
суштинскогестетичкогмедиокритетства,аконеипотпуне
неестетичности.8

Али без обзира на критике, механизам је опстајао, а сва
ки облик девијације од „естетскихнорми” које је прокла
мовао овај холивудски светозназор – томожебити вишак
килограма (најчешћи и „најлењи” начин да се нека особа
нафилму прикаже ружном), пушење (некада основни хо
ливудски модни детаљ, сада одбачен управо као естетски
одбојан),илинекаврстафизичкогдеформитета (грбавост,
тик,илипросторужнафризура)стандардносекористиокао
визуалнипоказатељморалноготпадништва,односноулоге
негативца. Ово повезивање ружноће или неестетичности
са неморалом нигде није толико уочљиво колико ужанру
фантастике, где се конституисање негативца по правилу
пратилонекимобликомдеформације,билода јеупитању
трансформацијакаопоследицакоришћењацрнемагијеили
„пактасђаволом” (ЗлаКраљицаиз„Снежанеиседампа
туљака”,Императориз„Звезданихратова”,трансформација
МогвајауГремлинеуистоименомфилму),физичкоунака
жавањеили сакаћење као конститутивна особинаиконич
нихнегативаца(ЏокериДволичниизстриповаоБетмену,
ОрковииУрукхаиизТолкиновог „Господарапрстенова”,
илиДартВејдериз„Звезданихратова”),илибаналноозна
чавањезлапреконекеврстеодударањаодстандардалепоте
–причемусужанровскистандардицрвенеочи(Термина
тор), ожиљак (пуковникКваричиз „Аватара”),незаобила
зна„козјабрадица”(ЏафаризДизнијевог„Аладина”,одно
сноНемилосрдниМингизстриповаоФлешуГордону)или

8 Frings, V. (2014) Hollywood’s hidden sexism: How casting notices ke
ep beauty standards alive, Salon, 25. January 2014, http://www.salon.co
m/2014/01/25/hollywoods_hidden_sexism_how_casting_notices_keep_bea
uty_standards_alive/.
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простоћелавост(каоуслучајуЛексаЛутораизсеријалао
„Супермену”).9

Требаиматиувидудаје,узнезнатнеизузетке,овајпарале
лизамлепо/доброиружно/злоуХоливудудотемереотеран
украјност,дасестепенморалнекорумпираностинекоглика
можесалакоћомодредитинаосновустепенањеговефизич
ке деформације, односно одступања од холивудских стан
дардалепоте.Ужанровимакомедије,гдепубликанетреба
да инвестира нарочит страхимржњуу негативца и даље
сумогући„лепинегативци”(мадасењиховарђавостопет
пажљивоилуструјепрекоодређенихмоделапонашањакоји
нисутолико„неморални”,коликосу„неукусни”састанови
штабонтонаи„лепогваспитања”,којеопетувећојмерипо
чиванаестетичким,негонаетичкимтемељима).Истовре
мено, како црнобели наративи традиционалног Холивуда
губенапопуларности,ановитрендовиукинематографији
захтевајукомплекснијеликовекојисуморалноамбивалент
нији,овајотклонод„упегланих”и„стерилних”моралних
образацајошједномсенајочигледнијеуочаванаестетском
плану.Остварењаовеновегенерацијенајчешћесеназивају
„упрљаним” („прашњавим”, „блатњавим”, енг.gritty), а та
„прљавштина”семанифестујепрекоодступањаглумацаод
стандардниххоливудскихнормилепоте.10

Такосуновијунацииантихеројипоправилунеобријании
зарасли,неводерачунаоличнојхигијенииодећи,узпрису
ствојошнеких„ружних”особина(попутпушења,алкохоли
зма,псовањаисл.),штопрецизноодговарастепенуњихове
амбиваленцијенаморалномплану.Оваразликанигденије
толикоочигледнаколикоувизуалномидентитетукласичног
итзв.„шпагетивестерна”.Доксупротагонистипрвог(сада
већизумрлог)жанрапоправилучисти,обријанииопегла
ни једнако колико су правични, непоколебљиви и храбри,
протагонистидругогжанра(којијесадавећпостаожанров
скистандардуХоливуду)сунеобријани,прљавииофуца
ни,што представља одразњихове пољуљанеморалности,
оптерећене равнодушношћу према неправди, цинизмом, а
нереткоикукавичлуком.

Овај апсолутни паралелизам лепог и доброг у Холивуду
представља веран одраз и директног настављача античког

9 Упореди чланак „Evil Makes you Ugly” на интернет енциклопеди
јифилмскихжанровскихклишеаTVtropes.org,интернетадресаhttp://
tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/EvilMakesYouUgly, приступљено
19.октобра2016.године.

10Упоредити:чланак„DarkerandEdgier”наенциклопедијиTVtropes.org,
интернет адреса http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/DarkerAn
dEdgier,приступљено19.октобра2016.г.
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идеалаκαλὸνκἀγαθόν,којијекаснијеименованфилозофском
кованицом„леподоброте”(καλοκαγαθία),икојаподразумева
даседомениестетскогиетичкогмеђусобнопреклапају,ине
могуједаноддругограздвојити.Хомеровихероји,башкао
ијунацихоливудскихфилмова,односноДизнијевиханими
ранихфилмова,истовременопредстављајуидеалефизичке
лепоте и моралне доброте, њихова морална изванредност
одржавасеуњиховомстасуигласу,ањиховааристократ
скаприродауфизичкомсмислуихобавезуједасепонашају
у складусањомнаморалномплану.И заиста,банална је
чињеница да се кодПлатона иАристотела, без обзира на
увеликооформљенуфилозофскутерминологију,неповлачи
дистинкцијаизмеђуκαλόνиἀγαθόν,којисеуњиховиметич
кимрасправамаупотребљавајускоросинонимно.11Потпуно
истоправиловажииуХоливуду.Притомесеможепоста
витипитањеукојојмеритатенденцијахоливудскогфилма
проистиче из вековних афинитета публике да изједначава
лепоидобро(нетребазаборавитидасуувећинизападних
језика,укључујућиисрпски,унајмањурукуизраз„лепо”
подједнако користи за естетске и етичке квалификације),
илипростоизприродефилмакаовизуалнеуметности,где
јеунутрашњиживотикарактерликованеопходноприказа
тинаопипљивилакоуочљивначин.Алибезобзиранато,
тешкодаикоможеоспоритидаовадвапојмаидурукупод
руку,идаихјескоронемогућераздвојити.

Естетикакаооруђеморализаторстваи
политичкепропаганде

Једаноднајчешћекритикованихаспекатаовевезедоброги
лепогуХоливудутичесењиховеупотребеуидеолошкоји
политичкојпропаганди,штојеистовременоелементделат
ностиХоливудазакојије„фабрикаснова”највишеозлогла
шена.Наиме,чакиакоустановимоапсолутнипаралелизам
естетскогиетичкогухоливудскимфилмовимаипопуларној
култури,неможесеотетиутискуда је,барначелно,лепо
уподређеномположајууодносунадобро.Овонијеника
квановина,историјауметностипоовомпитањууоснови
никада није одступила од основнеПлатонове тезе из вре
менакадасуовипојмовипрвипутформулисанииутеме
љени.Тозначидаодређениуметничкисадржај,илифилм
скиликпримарнопоседујусвојморалникарактер,којисе
затим на нивоу приказа накнадно естетизују у складу са
том „моралном суштином”. Деценијама култивисано оче
кивањекодпубликедаћеестетскиприказувекодговарати

11Јегер,В.(1991)Paideia–Обликовањегрчкогчовека,НовиСад:Књижев
назаједницаНовогСада.
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овојунутрашњојморалнојсуштиниудобримхоливудским
филмовима се стога користило да се гледаоцима приреде
изненађења и неочекивани обрти у радњи, али се далеко
чешће користило у сврхе прилично бруталне пропаганде,
усмерене против „спољњих и унутрашњих непријатеља”,
„опаснихелемената”и„непоћуднихнација”увечитојсин
хронизацијисаимперијалномполитикомСтејтдепартмента
иЛенглија.12

Безикаквесумње,речјеоизразитомоћноммеханизму,ко
јимсеамеричкаполитичкаиекономскаолигархијаобилато
користилакакобипреобликовалапланетуускладусасво
јим стратешким и политичким циљевима. То значи да се
политичкииидеолошки„непријатељиамеричкогдруштва“
(односнопрепрекезаостварењеекономскихамбицијаВол
стритаивојноиндустријскогкомплексаСАД)неморајумо
ралнокомпромитоватикрозтрадиционалнуидеолошкупро
паганду,већједовољнодасекрозмасовнупродукцијугло
балнихкултурнихсадржаја„ружноприкажу”.Овојеједан
однајпознатијихинструменатаамеричкетзв.„мекемоћи”–
могућностда сепрекопопуларнеуметностидиктира сли
какојућедобардеосветаиматиоамеричкимсупарницима
наглобалнојполитичкојсцени.Јошједном,нијенеопходно
Русе,Иранце,Кубанце,СевернокорејанцеиСрбеприкази
вати како чине различита непочинства или злочине, буду
ћидајетајвиддиректнепропагандекраткогдахаимање
вишедезавуисан.Уместотога,довољноихје„упролазу”,на
хоризонтуопажања,односнона„задњемплану”приказати
нанеестетичанначин,какопоступају„ружноинеукусно”,
или супросто сами „ружни, непристојни, глупииприми
тивни”,идопуститидоброустаљенимрефлексимапубли
кедадођудосопственихзакључакаоњиховомморалитету.
Још чешће од тога носиоцимоћи у западномполитичком
систему – председници, политичари, министри, тужиоци,
судијеидр.–приказујусекаолепи,пристојниљуди,којисе
понашају„укусно”,штоподједнакотребадаимплицирањи
ховувисокуморалност,непоткупљивостинекоруптивност.
Овајобликпропагандедалекојемањенаметљив,исалако
ћомсекријеиза„уметничкеслободе”или„правилажанра”,
алиуправозатојестевеомаопасан.

Оноштојеовдеважноприметитијестедапаралелизамле
погидоброгкојисеуспостављавишенепочивауоквири
мауметничкогдела,већповлачиконкретнеимпликацијепо
стварнисвет.Естетскиприказ„добрих”и„лошихмомака”

12Schou,N.(2016)HowtheCIAHoodwinkedHollywood,TheAtlantic,14.
July2016,http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/07/opera
tiontinseltownhowtheciamanipulateshollywood/491138/.
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престаједабивауметничкапракса,ипостајекултурниобра
зацкојисенасилнонамећесвету.Утомитаквомсвету,пре
ломљеномкрозпризмуХоливудаипопуларнекултуре,мо
ралитетполитичких,војних,медијскихикултурнихцента
рамоћизападногдруштваконституишесекрозлепотупри
казањиховихидеализованихпредставникаусветуфилма,
аотпадништво,рђавостизлоћаамеричкихгеополитичких
непријатељазаогромандеоглобалнејавностипроистичеиз
„ружне слике” коју оњима сликаХоливуд.При томе ска
кањеизмеђувиртуалногистварногсвета,измеђуфилмске
чаролије и сурове стварности, између „фабрике снова” и
„геополитичке јаве” толико је учестало и свеприсутно, да
сењеговеграницегубе,а(медиокритетске)естетскенорме
Холивуда уздижудо „мере свих ствари“ када је у питању
етичкоиполитичковредновањеконкретнихполитичкихи
историјскихпроцеса.

Дакако,требанагласитидаовазакономерностутоликови
шестојинаснази,уколиковишејеречоједномууметнич
комсмислу,осредњемостварењухоливудскешколе.Колико
америчкефилмаџијеитеоретичарикултуреинсистиралина
томедаХоливудпредставља„забаву,анеуметност”(enter
tainment,notart),најбољахоливудскаостварења(којамогу,
алиинеморајубитинајгледанијаинајуноснија)отимајусе
овим насилним естетичкоморалистичким диктатима аме
ричкеполитике,ивеомачестопостајудубинскисубверзив
на, примењујући већпоменуту „естетичкуубеђивачкума
трицу”наштетукреатораамеричкеполитике.13Натајначин
Холивуд,поредслугеамеричкеполитикеиглобалнекорпо
ративнеолигархијеистовременоостајеиопстајекаоједан
одњихових најбољих, најубедљивијих и глобално најути
цајнијих критичара. Једноставност естетичких и етичких
матрицакласичногХоливудатоликојелакопримењивана
америчкодруштво(чијепроблемеамеричкеизападнефил
маџије, разуме се, далеко боље познају него пропагандом
диктиранетемеодруштвиманепријатељскихдржава),даје
њиховефекатуобластисамокритикемождачакивећиод
њиховепримененапропаганду.Оношто јесигурно, јесте
дасукрозцелуисторијуХоливудауметничкинајвећа(имо
ралнонајузвишенија)остварењаХоливудапоправилуби
лакритичнапремаамеричкојимперијалистичкојполитици,
уместодајевеличајуиподржавају.

13Pierry,L.G.(2015)The25MostSubversiveMoviesofAllTime,Tasteof
Cinema,25.March2015,http://www.tasteofcinema.com/2015/the25most
subversivemoviesofalltime/#ixzz4NoDv9Ptp.
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АутосубверзијасавременеТВдраме–
случајИгрепрестола

Кадајеупитањуфилмскауметност,последњихполадеце
ниједонелисунампојавукојасечестоназива„успоном“
или„златнимдобомтелевизије”увидувеликогбројателе
визијскихсеријакојепоквалитетупродукције,уметничком
трудуредитеља,сценаристаиглумаца,ипресвегауложе
ним финансијским средствима, досежу раније недости
жни ниво холивудских „А филмова”.14 Ови телевизијски
програми,попутсерија„Играпрестола”(GameofThrones,
2011), „Прави детектив” (TrueDetective, 2014), „Кварење”
(BreakingBad,2008,коднасдистрибуиранаподбесмисле
нимипогрешнимназивом„Чистахемија”),„Фарго”(Fargo,
2014),„Чуднијествари”(StrangerThings,2016),илибритан
ског „Шерлока” (Sherlock, 2010), често се интерпретирају
као дела филмске уметности која „превазилазе окоштале
холивудскематрице“идајусвојимауторима„неупоредиво
већуслободуизражавања“.Овојетачноутоликоштојеза
једничкацрта засвеовесеријеновегенерацијетоштосе
оне,будућидасуунапредпредодређенезајаснопрофилиса
нециљнегрупекојесувећпретплаћененакабловскутеле
визијуилинекуодуслугаинтернет(тј.такозване„текуће“,
streaming) телевизије, не конформирају већини медиокри
тетскихстандардаполитичкекоректности,морализаторства
ималограђанскеестетикекојимаробујуостварењакојамо
рајудасеборезабиоскопскупублику.Овадодатнаслобода
телевизијскихредитељаисценаристадовелаједотогадасе
поменутесеријепоправилувреднујукаодалекоуспешнија
уметничкаостварењаоднајбољиххоливудскихфилмова,15
алионеидаљепредстављајуврхунскепримерехоливудске
продукције уширем културном смислу, придржавајући се
основнихжанровскихобразацаивредностиамеричкешко
лефилма.Аовоподразумеваипримену(исубверзију)кла
сичнихестетскоетичкихматрицаХоливудаокојимајевећ
билоречи.

14Leopold,T.(2013)Thenew,newTVgoldenage,CNN.com,6.may2013,
http://edition.cnn.com/2013/05/06/showbiz/goldenageoftv/.

15Примераради,телевизијскесеријекојесунајбољерангираненаМеђу
нардонојфилмскојбазиподатака(IMDB)имајувишеоценеоднајбоље
рангиранихбиоскопскихостварења. „Браћапооружју“ (BandofBrot
hers,2001)имајуоцену9,5од10,а„Играпрестола“и„Кварење“по9,4,
штојевишеоднајбољеоцењениххоливудскихкласикакаоштосу„Бек
ствоизШошенка“(1994,9,2),„Кум“(1972,9,2)односно„Кума2“(1974,
9,0),анеупоредивовишеоднајбољеоцењенихбиоскопскихостварења
нашегвремена.
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Употреба ових образаца на америчку и глобалну публику
којајевећдеценијамапсихолошкиобрађиванаиусловља
вана да нањих реагује на одређени начин, не само да се
показаласубверзивномпоцелиглобалникултурнисистем,
већјеистовременоотвориланизконкретнихиакутних,како
етичких,такоиестетскихпроблемаданашњице.Тојераз
логштосеовесерије,башкаоихоливудскибиоскопскихи
тови,данасвеомапомноистражујутеоретичаримадруштва
ифилозофима, узимајућиих за релевантнепресеке стања
јавногмњењаиглобалногполитичкогиисторијскогтренут
ка.Примераради,популарностсерије„Кварење”покозна
којипутјеуамеричкојјавностиотворилапитањефилмске
глорификацијекриминалаинасиља,којајеактуелнајошод
златногдобаХоливудаизтридесетихгодинапрошлогвека.16
Импликацијесерије„Кулаодкарата”(HouseofCards,2013),
која се бави неморалом и политичким манипулацијама у
америчкомКонгресуиБелојкући,пополитичкустварност
Америке биле су толико велике и значајне, да је у трећој
сезонисеријаприметноразводњенадодавањем„правовер
них“идеолошкихсадржаја,ичак гостовањемполитичких
активистаизстварногсвета(попутрускедисидентскегрупе
PussyRiot).17Првасезонасерије„Правидетектив”отвори
лајеуглобалнојјавностиначистонатеоријскомнивоуниз
етичкихирелигијскихпитања,збогчегајенарочитупопу
ларностостварилауправомеђуфилозофскомзаједницом.18
Норвешка серија „Окупирани” (Okkupert, 2015) отворила
јенизвеоманепријатнихпитањаоначинунакојифункци
онише политичкамоћ у западном друштву и конкретно у
Европскојунији.19

Највећи културни шок, међутим уследио је захваљујући
планетарнојпопуларностисерије„Играпрестола”,снимље
непосеријиепскофантастичнихроманаЏорџаР.Р.Марти
на„Песмаледаиватре”(ASongofIceandFire,првакњи
гаобјављена1996.године),којаје(попуткњигапрење)у
потпуностиизменилаодносглобалнепубликепремаовом

16Roget, S. (2016) 4TimesMoviesAndTVGotVery Serious IssuesVery
Wrong, Cracked.com, 7. October 2016, http://www.cracked.com/artic
le_24320_4timesmoviestvgotveryseriousissuesverywrong.html.

17Crouch,I.(2015)It’stimefor‘HouseofCards’tocomecrashingdown,The
NewYorker,No.3.March2015,http://www.newyorker.com/culture/culture
desk/itstimeforhouseofcardstocomecrashingdown.

18Busse, B. (2014) True Detective & True Religion: Delusion, Faith and
Redemption”, The Jesuit Post, 17. March 2014, https://thejesuitpost.org
/2014/03/truedetectivetruereligiondelusionfaithandredemption/.

19Војнов,Д.(2016),„Сећањанаокупацију“,Новиполис,приступљено19.
октобра 2016. г., http://www.novipolis.rs/sr/kultura/29339/secanjanaoku
paciju.html.
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жанру,дабизатимнаставилавеомаозбиљнодапроблема
тизујеисубвертираустаљенуестетичкоетичкуматрицуко
јудиктираХоливуд.Притомеованапетостсаједнестране
проистичеизсубвертирањаиодбацивањамедиокритетских
иполиткоректнихестетичкоетичкихматрицаХоливудаза
рачун једногмоћнијегиаутентичнијег (алиидаље„холи
вудског”)филмскогизраза,садругестранеизпомалонео
бичнихуступакакојесукреаторисеријеморалидаучине,
одступајућиодсадржајакњигаиконформирајућисвојумет
ничкиизразтимистиместетичкоетичкимфлоскуламакоје
сенадругимместимаодбацују.

Оноштојенарочитоузбудљивојестеуправочињеницада
креаторисеријенисуималиникакавпроблемдавеомапла
стично прикажу изразито неморалне и морално одвратне
радњекаоштосуинцест,силовање,убиствадеце,мучење
исакаћењеисл.,алисуималиогромнепроблемедаодбаце
управоестетскефилтеренакојимаусвојимостварењима
инсистираХоливуд.Токонкретнозначидасеуестетичко
етичком комплексу холивудског светоназора управо есте
тичкаматрицапоказаланепоколебљивијом,издржљивијом
инеупитнијом.Примераради,двојеглавнихпротагониста
књига и серије – Тирион Ланистер и Бријена од Опорја
(„Лепотица Бријена”) у књигама су описани као изразито
ружнеособе,Тирионјекепецифизичкидеформисан(налик
наИгоовогКвазимода),аБријенајеизразиторужнаивисо
камушкарачакојајепредметподсмехасвогцелогокруже
ња.Поврхсвега,обојетокомприповедањабивајудодатно
унакажени ожиљцима од тешких рана које су задобили у
борби.Међутим,ауторителевизијскесеријепроценилису
дапубликаједноставнонебибилаустањудасеидентифи
кујесаовакоизразиторужнимособама,пасуњиховеулоге
подарилиизразитонаочитомимужевномПитеруДинклиџу
ивисокој,алиизузетнолепојГвендолинКристи,дабиим
ожиљцикојеуборбидобијајувишеслужиликаоукрас,него
каодеформитет.Тирионујејединодозвољенодаостанеке
пец(ПитерДинклиџјепатуљастограста)аБријенидабуде
краткоошишанидив(ГвендолинКристијеизузетновисоког
раста), алисавподсмехи згражањекојима суизложениу
серијипотпуносупромашени,јерје,упркоснезнатномод
ступањуодхоливудскихестетичкихнорми,речоизразито
лепимљудима.

Сасличнимпроблемомсусреосетакођевеомазанимљиви
ликДаријаНахариса.Укњигамаонпредстављавођупла
ћеничкедружине„Олујневране”,икарактеристичан јепо
нападнодречавој(понашимстандардимачаккловновској)
одећи, каои по томешто, у складу самодомподнебља у
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комеживи,фарбасвојукосууљубичастоплавубоју,бркове
унаранџасту,асвојудугубрадуносирашчешљануиуфити
љенуутрирепа.Овакоживописанликбиобисасвимпри
хватљивзателевизијскупублику,даистовременонепред
стављаљубавника једногод главнихпротагониста серија
лаимиљеницепублике–краљицеДенерисОлујнорођене
Таргарјен.Неприхватљивост егзотичних стандарда лепоте
зазападну(пасамимтимиглобалнупублику)довелаједо
тогадасењеговаулогапрвододелилепушкастомЕдуСкре
ину,дабисенањеговоместо,збогмлакереакцијепублике,
убрзодовеомужевнијиихаризматичнијиМикилХуисман,
алиниједанодовихликованијебиониблизураскалашноји
разметљивојкичастостиДаријаизкњига.

Наравно,моћхоливудскихестетичкихпарадигмиимала је
иобрнутисмердејства.ИнцестуознипарЏејмијаиСерсеи
Ланистериукњизи,иусеријиприказанјекаопаризванред
нелепоте.ПритомесерЏејми(усеријигатумачиНиколај
КостерВалдау)представљаособуизразитоамбивалентног
морала,одговорнуподједнакоизагрознезлочинеиистин
скивитешкадела,докњеговасестраСерсеи(усеријијеигра
Лана Хеди) представља један од најуспешнијих уметнич
ких приказа Платоновог „тиранског човека” у савременој
уметности,иједаноднајубедљивијихнегативацаумодер
нојкњижевностиикинематографији.Међутимбезобзира
наизразитурђавостњиховихрадњи,одкојихнекеувелико
прелазе„хоризонтморалненепоправљивости”(moralevent
horizon),обаликасуизразитопопуларнакодпублике,ини
накојиначиннисуизложенимржњии„праведномгневу”
којисеизливаонаподједнакозле(алимањеестетичне)ли
ковекраљаЏофријаилиРемзијаБолтона.Занимљивоједа
ЏејмиЛанистеровајхоризонт,састановиштахоливудског
приповедања,прелазивећупрвојепизодисеријала,кадаба
цакрозпрозорседмогодишњегБренаСтаркасамозатошто
јебиосведокњеговеинцестуозневезесасестром.Безобзи
ранато,публикамуовајнеопростивигрехипакопраштаза
рачуннизадругих„лепихпоступака”,башкаоштозазлочи
нењеговесестреимамноговишеразумевањанегозадруге,
простозатоштосу„мотивисанимајчинскомљубављу”.

Можелисеетичкоеманциповати
одестетског?

Наведенипримерииз„Игрепрестола”убедљивоилустру
јумоћкојухоливудскаестетикаиманаднашимпоимањем
света оконас, а поготовонаднашимморалнимсудовима.
Наизгледбаналнаиповршна„лепотаприказа”иклишеизи
ранежанровскематрицеХоливудаочигледноимајутолику
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снагу,дасуспособнеданаснатерајудапреиспитамо(или
бар,запотребеучествовањаугледањуфилмскогсадржаја,
„ставимо у заграде”) сопственеморалне назоре и вредно
сти. Лепом глумцу који манифестује обрасце холивудског
„лепогпонашања”(жанровскаматрица„мажењапса”20)мо
гусепрогледатикрозпрстеинеопростивонеморалнадела,
аглумцукоји јевизуалномаркиранкаонегативацнећесе
опростити ни кудикамо мање морално одбојни поступци.
Истовремено,моралностпротагонистеуфилмскомприка
зу није довољна да еманципује његову физичку ружноћу,
илидамуомогућиопростзатрадиционалнефилмскеобра
сце „ружног понашања”, па чак ни да омогући пристаја
њепубликенанеконвенционаланилиалтернативанмодел
лепоте.

Колико ова тематика дубоко погађа дубинске етичке про
блеме западноги глобалног друштва веома лепоилустру
јеслучајкраткометражногцртаногфилма„Лава”(2014)из
продукције„Дизнија”и„Пиксара”,којиприказујељубавну
везуизмеђудваантропоморфнавулканаухавајскомархипе
лагу.Политичкикоректнидушебрижницинаамеричкојјав
нојсцениодмахсусеобрушилинакреаторецртаногфилма
за „сексизам”, будући да је „мушки” вулкан приказан као
средовечни,крупанчовек,док је„женски”вулкан”прика
занкаовиткаизнатномлађадевојка.Нападису,ускладуса
устаљенимстандардимаереинтернета,билибруталноагре
сивни,самодабисеиспоставилодаје„вулкан”осликанпо
узоруиупотпуностипосвећенисећањуналегендухавајске
музике, иначе изразито крупног Израела Камакавиво’оле
(1959–1997),а„вулканица”поузорунањеговуизразитоле
пуивиткусупругуМарленАЛо.Натајначинсехистерија
збогодступањаједногцртаногфилмаодвећпоменутихпо
литичкикоректних„естетичкихстандардаХоливуда”пока
залакаорасистичкоутеривањестварностиуједанфиктивни
иидеализованиестетскиобразац.21

20Мислисенауобичајенужанровскуформуукојојсеморалноамбива
лентанликконституишекао„добримомак”преконекогбаналногдо
бронамерног геста, као што је мажење псалуталице. Наспрам тога,
„лошимомак”севеомачестоконституишеуочимапубликепрекоана
логногнасилноггеста,каоштојешутирањепсалуталице.Упопулар
нојтеоријижанроваоведвеформесезову„мажењепса”(petthedog)и
„шутирањепса”(kickthedog),имадасетичуморалностипротагониста,
уосновипредстављајуестетичкеформе.ВидичланкеPettheDogиKick
theDogнаенциклопедијиTVtropes.org.

21Hrala, J. (2015) The Hidden Love Story That Influenced Pixar’s ‘Lava’,
ModernNotion,3.August2015,http://modernnotion.com/thehiddenlove
storythatinfluencedpixarslava/.
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Шта нам то говори о односу лепог и доброг у контексту
Холивуда?Пре свега да ова два појма, баш као у случају
античкеκαλοκαγαθία,идаљенисураздвојивиупопуларној
уметности, без обзира на све напоре модерне књижевно
стиивисокеуметностидаовадвапојмараздвоји.Морално
поступањеуочимамодернепубликеидерукуподрукуса
физичком лепотом и естетизованим моделима понашања.
Могућностфизичкеружноћеморалнихпротагонистасена
челнодопуштаипроглашавазаидеал(помоделуДизнијеве
„ЛепотицеиЗвери”),алифизичкиприказтеружноћеунај
мањурукусеразводњава,илисесводинасимболичноод
ступањеодетаблиранихестетскихнорми,алинеинасаму
неестетичност. Истовремено, сваки покушај естетизације
зла,којиначелнопредстављасубверзију,икојипрокламује
потребуза„релативизацијомстандардалепоте”манифесту
јесекаосвојасупротност–каосвојеврснаапологијанемо
ралностиирелативизацијанелепоте,већзла.Немабољег
примераовепраксеоджанра„вампирскихфилмова”,који
унајјачојмерипредстављајууправоједнуестетизацијузла,
којазапоследицуимаништадругонегоодбацивањевампи
ракаонегативногжанровскогобрасца.Довољнојеупореди
тивампиреизкласичног„Дракуле”(1992)ФрансисаФорда
Кополеиизуметничкибезвредног,алиекстремнопопулар
ногкњижевнофилмскогсеријала„Сумрак”(првакњигасе
ријеауторкеСтефаниМајеробјављена2003.године),даби
се видело да су, бар када јеХоливуд у питању, естетички
обрасциистрајнијиинеупитнијиодетичких.Аакосеимау
видуогроманутицајкојиХоливудиманаглобалнодруштво,
са сигурношћу се може рећи да античка парадигма καλόν
κἀγαθόνнећеускоријевремесићисаглобалнесцене.
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Abstract

The author examines the intertwining notions of “beautiful” and
“good”byanalyzingtheaestheticandmoralstandardsofcontemporary
popular culture, represented by the general cultural paradigm of
“Hollywood”, understood not only as a filmmaking school, but also
as a symbol of global commercial values and aesthetics in general.
Hollywoodisperceivedasconservativeregardingthemodernist(and
contemporary) trendof“separatingaestheticsfrommorals”, insisting
on a strong parallelism and correlation between the physical beauty
oftheprotagonistandthemoralityofhis/heractions.Thiscorrelation
and its applications are actively used in political and ideological
propaganda,usuallyserving the imperialist interestsof theAmerican
economicandpoliticaloligarchy,but is also–especially in thecase
ofartisticallybestandcriticallymostacclaimedfilms–oftenopenly
subversive toward the values and the political ideology of theUSA
andWesternsocietyingeneral.Theauthorexaminesafewexamples
ofmoral controversies stemming from theHollywood paradigms of
beauty,asseenintheGameofThronesTVseries,whilemaintaining
thatHollywoodaestheticsseemstobemorepermanentandimmutable
than the Hollywood ethics, confirming the ancient philosophical

paradigmofκαλοκαγαθία.
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