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Сажетак:Раданализираобмањујуће и самообмањујуће аспекте
друштвауфилмовимаСтенлијаКубрика,којиилуструјупроблеме
просветитељстваизперспективекритичкетеоријеипостструк
турализма. Одисеја у свемиру налази основе ничеанских одно
самоћи уљудској природи,што јетемељ једнодимензионалног,
хладноратовскогдруштва,укојемсеобмањивањекомунистаили
сопственепопулацијеоправдававишимциљевима.Филмнајављује
иконтракултурнуопозицију,којајеизложенакритициуПакленој
поморанџи.Кубрикнеприхватакласичновиђењедругедимензије.
Ничеанскаприродатворијезикипонашањеомладинскихпоткул
тура,аразликовањедобраизлареторичкисерелативизује.Агре
сивнијунакпотомјеизложенфукоовскојзатворскојдисциплини,
којуКубриккритикујекаоодузимањеслободневољесубјектада
доносиморалнеодлуке.Забраналагањаинасиља,односнонорма
лизација, ограничава слободу, алиКубрик показује да свирепост
главногликапостајеи јавнаврлина(ускладусаХоркхајмероми
Адорном),искоришћенаоддруштвенихелита.Кубриковадијалек
тикапросветитељстваносициничнуимпликацијудасунеистина
и насиље подједнако непријатељи и неизоставни делови просве
титељства.

Кључне речи: дијалектика просветитељства, филм, Стенли
Кубрик,медијскакултура,идеологија,критичкатеоријадруштва,
постструктурализам
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Увод

Половиномдвадесетогвекапитањепросветитељстваотво
рено јенасупротоптимистичкихидеалавладавинеразума
исвеопштегпрогреса.МаксХоркхајмериТеодорАдорно
(MaxHorkheimer, TheodorAdorno) развили су мрачну ви
зију управљаног света и конформистичке идеологије која
га је подупирала. Став да су моћ и спознаја синоними1 у
стваријепоставилопитањеистине.Откривањесвихтајни,
оногнепознатогумагији,религијиисујеверју,израслојеу
манипулацијустварима,гдејеисамомишљењеотуђенои
претвореноукалкулацију2.Просветитељствосекаомрена
проширилоудруштву,обликујућиначинепонашањаиогра
ничавајућимишљењесамихљуди,збогчегасукритичките
оретичаризакључилидајеречо„тоталнојпреваримаса”3.

АмеричкиредитељСтенлиКубрик(StanleyKubrick)4биоје
житељдотичногкапиталистичкогдруштва,чаки једанод
највећихстваралацаухоливудскојиндустријикултуре.Ње
говапарадоксалнапозиција,дауцентрукултурногконфор
мизмаистереотипностиснимасвојефилмове,чиниКубрика
специфичномпојавом,прожетомпротивречностима.Тошто
јеКубрикистовременоунутариизваниндустријекултуре
дајењеговимфилмовимаконтроверзаноблик,закојиније
лакопроценитидалијеускладуилипротивкритичкетео
рије.Његовинаративисуколикоидеолошкитоликоиразот
кривајућиикомплексни,збогчегазаслужујуразматрањеу
оквиримапроблематикепросветитељства.

Нашприступстогасенеможеупотпуностиокарактериса
тикаоидеолошкиусмеренаинтерпретација.Сједнестране,
прихватамовиђењеМихаилаБахтина (MikhailBakhtin)да
владајући слој увек настоји да доминантна значења пред
стави као наткласна и вечна, тако да идеолошки знакови
прикривају друштвенуборбу упозадини.5Оваперспекти
ва биће од користи приликом разматрања хладноратовске
реторикеуОдисејиусвемиру,каоитинејџерскогсленгау
Пакленојпоморанџи,поштообадискурсаслужезамаски
рање насиља одређеног актера. С друге стране, пак, рад
ничкообесмишљавањебуржоаскихкултурнихконструката,

1 Horkheimer,M.iAdorno,T.(1989)Dijalektikaprosvjetiteljstva,Sarajevo:
VeselinMasleša,str.18.

2 Исто,стр.37.
3 Исто,стр.54.
4 ПрезимесечестонеисправноизговараКјубрик,штосу,премагласина

ма,умодуувелињујоршкифилмскикритичари,упокушајуда„оплеме
не”сувишеобичнојеврејскопрезиме.

5 Bahtin,М.(1980)Marksizamifilozofijajezika,Beograd:Nolit,str.26.
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каоикомпензаторнонасиљепротиввладајућих6,дајуовим
филмовимаиизванидеолошкиквалитет.

БудућидаКубрикаинтересујуодносимоћи,којинепоседу
јусамоидеолошкикарактер,већсуирелацијанеравноправ
нихсила,посебно језначајнокакосеуспостављанесамо
надмоћ,већискориштавањеједнесилеукористдруге,као
дајеречмалтенеоповраткуотуђенемоћи.Чакиотпорису
конститутивнизаодређениодносдоминације,ипоспешују
развојикоординацијузнањаимоћи7.УтомсмислуКубрик
избегава кључну димензију холивудских филмова, наиме,
такозвани „магични наратив”. Термин Фредрика Џејмсо
на(FredricJameson)указујенатенденцијудаседруштвене
контрадикцијесимболичкирешавају,наромантичан,естет
скиилирелигиозанначин8.Али,уместосимболичкерезо
луције,сукобиуКубриковимфилмовимасеуопштенере
шавају,недобијајузадовољење.То јест,уместохепиенда
опстајутензијеиконтрадикције.

Наспрамонихкојипросветитељствоприказујукао„хармо
нистичкудоктрину”9,Кубриксесврставау„тамне”уметни
кекојиоткривајувезуумаинеморала,грађанстваинедела,
задовољстваиокрутности10.ХоркхајмериАдорносматра
лисудајеничеанскорушењесажаљењапремаслабијимаи
брисањесоцијалнихстегауствариотеловљењеонемрачне
странепросветитељства,скривенеиндустријомкултуре,ко
јусуФранкфуртовцисматралиобликом„масовнеобмане”.
СвинаведениаспектипросветитељствауКубриковимфил
мовимадобијају динамичнуилустрацијуициничнунадо
градњу,увидупроблематизацијеслободневољекаоварања,
насиљаиодбацивањакајања.Таквадијалектикапросвети
тељствазнатнојеконтрадикторнија,штоћемонастојатида
покажемо.

УслучајуОдисејеусвемиру,бићепотврђенофранкфуртов
сковиђењенастанкапросветитељствапостварењемприро
де,ноКубрикћетомедодатиничеанскувољузамоћи,апо
луцивилизованостчовекадржаћезанеприкосновенуистину.
Такође,Кубрикћеврлопластичноприказатиупотребулажи
уполитици.Уџбеничкуилустрацију једнодимензионалног

6 Ryan,M.andKellner,D.(1988)CameraPolitica:ThePoliticsandIdeology
of Contemporary Hollywood film, Indianapolis: Indiana University Press,
p.47.

7 Delez, Ž. (1989) Fuko, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića.

8 Jameson,F.(2006)ThePoliticalUnconscious,London:Routledge,p.104.
9 Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.124.
10Исто,стр.120.
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калкулативногдруштвадопунићезаплетомувидуапорије
непогрешивограчунаракојијепрограмирандалаже,идаје
уследтога,аускладусаничеанскомпоставком,приморан
дасепротивљудиборизаопстанак.Ниспознајаљудскеде
структивностинеослобађачовечанство.

Но, готово класично виђењедијалектикепросветитељства
кодКубрикадобијакорекцијууПакленојпоморанџи.Наи
ме, радничкакултурабуржоазијиузвраћањениморужјем.
Насилничко понашање прикривено је поткултурним слен
гом и аудиовизуелним средствима, тако да се агресија у
ствари естетизује. Кубрик овим потезом код публике иза
зиванегодовањезбогполицијскеинтервенције,иприпрема
терен за апологијунасиљаи обмањивања.Иакоприказује
цивилизацијскокроћењенискекултуре,иуклањањењених
отпорашких,односноопозиционихделова,филмзавршава
поразомдисциплинскогдискурса.

Ипак,фукоовскакритикапросветитељстваневодикаосло
бођењу него ка десадовским елементима, како их виде
ХоркхајмериАдорно.Речју,политичкииекономскиеста
блишмент купује контракултуру. Реметилачко понашање
главногликавишенијеизложенодруштвенојконтроливећ
сеподстиче.Тимесеуједнооткривафранкфуртовскавеза
просветитељстваинеморала,одбијадисциплинскиаспекат
просветитељстваиуказујенапродајупобуненатржишту,
аликругсезатварачињеницомдасеништаодтоганемо
же у потпуности одбацити. Просветитељство без лажи и
насиљаподједнакојеједнодимензионалнокаоиАушвиц.

ОдисејабезИтаке

У интервјуу магазину „Плејбој” Кубрик је истакао жељу
да креира визуелни догађај који би „изравно продирао у
несвесно својим емоционалним и филозофским садржа
јем”.11Многигледаоцисууживалиуефектимабездубљег
разматрањафилма, који се тумачио као дух епохе, крити
ка технолошког прогреса и хладноратовског друштва, као
ипреиспитивањеметафизичкихдилемаилиеволуцијепри
матаодинстинктивногпонашања,прекоупотребеалата,до
људске културе и историје.12 Темафилма је и прихватање
адолесцентскекултурекаоновереформскеенергијеудру
штву.РечимаФредрикаЏејмсона:„квалитативнамутација

11Gilbert, J.Auteur with a capitalA, in: Stanley Kubrick’s 2001: a Space
Odyssey:newessays,ed.Kolker,R.(2006)Oxford:OxfordUniversityPress,
p.34.

12Kolker,R.(2006)StanleyKubrick’s2001:aSpaceOdyssey,Oxford:Oxford
University,p.16.
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уљудскомразвојуинека врста ’детињегкраја’ заљудску
повест”.13Овосуитемекритичкетеорије,стога јеуправо
питање идеолошке обмане оноштоможе бити најинтере
сантније,поготовоштоКубриккаосвојеполазиштеимачи
стувољузамоћи.

ФилмОдисеја у свемиру отварасе сегментомкојисе зове
„Зорачовека”.Упитањуједобапрвихљудскихпредака,ко
јиживеусуровомсветуразличитомодобиљапротокомуни
стичкезаједнице.Приматиживотаренапустојземљи,као
биљоједисуугроженизбогнедостатакаплодова,азбогди
вљихмачакажртвесууланцуисхране.Смртјесвакодневна
појава,алинемакултурнуформу,јеруњиховојегзистенци
јалнојситуацијинемародниходносаилирелигијскихвред
ности. Синови не познају очеве и обрнуто, све је питање
борбезаопстанак.Кубрикпосвећујенарочитупажњусуко
будвехордеокоједногизвора.Никоодњихнеманарочиту
предност, немогуће је успоставити контролу над воденим
ресурсом,доксенеуспоставиодређенавластнатеритори
ји.Сукобсесимболичкирешаваувођењемцрногмоноли
та,којије,какопримећујеЖанБодријар(JeanBaudrillard),
„бесмислен објект увирања свих садржаја, скупљених да
сеуњемуматеријализују,уњемуапсорбујуиуњемуне
стану”.14Кубрикнепојашњавасврхумонолита, алинакон
контактамајмунименталнонапредују ипочињуда објек
тивизујусвет,којимогудаискористезасебеисвојчопор.

Кључно је сазнање да природа може бити експлоатисана.
Приматналазикостисмрскавалобањуживотиње,схвата
јући да у рукама носи оружје. „Сведоци смо прожимања
прогресаиразарања”.15Четвороношцисеусправљају,уби
јајунепријатељаиосвајајубарицуводе.Еволуцијапочиње
технолошким ексцесом, човечанство напредује уништава
њем.Овамрачнаверзијабожијегвртауказујенаничеанску
странуисторије,каомилионагодинаразвојадеструктивне
технологије и освајања територија. Монтажним резом од
оружјауруциприматадосвемирскестанице,резимирана
јељудскаратничкаприрода.УзпратњусимфонијеРихарда
Штрауса(RichardStrauss)„ТакојеговориоЗаратустра”,нова
технологијасамојеусавршавањепрвобитнекости.Речјео
својеврсном„падуувис”16,ослобођењучовекаодфизичког

13Jameson,F.(1992)SignaturesoftheVisible,NewYork:Routledge,p.97.
14Bodrijar,Ž.(1991)Simulakrumiisimulacija,NoviSad:Svetovi,str.63.
15Palmer,B.2001: the critical reception and thegenerationgap, in:Stanley
Kubrick’s2001:aSpaceOdyssey:newessays,ed.Kolker,R.(2006)Oxford:
OxfordUniversityPress,p.21.

16Tellote, J. P.Thegravity of 2001: aSpaceOdyssey, in:StanleyKubrick’s
2001:aSpaceOdyssey:newessays,ed.Kolker,R.(2006)Oxford:Oxford
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простора,захваљујућинаучнимчудима,узистовременоод
бијањесвестиданапустиКаиновупланету.Нашезлочинач
коприземљењеостајечврсто,каодајеприродностањенеко
магнетнопоље,производкултурнегравитације.

Уконтекстудогађаја1968.године,антихуманистичкипри
казљудскеисторијереметиконцептдржавеблагостањакао
брижнеиродитељскесфере.Будућидапостојиконтинуитет
креативнедеструкцијеодкостидонајразвијенихљудских
апарата,испостављаседајецивилизацијатекинституцио
нализацијанасиља,укојојсунагонидонеклесублимирани,
алигдесухијерархијаиодносимоћиидаљеприсутни.Пад
уваздухуправојеилустрацијаснагеварварског„магнетног
поља”.ТакоуХладномрату,каонекадмајмуниуслучају
конфликтаокоресурса,РусииАмериканциседезастоломи
„разговарају”.ЈезикдипломатакојеКубрикприказујејеору
ђеантикомуникације,гдесенастојиказатимногоанерећи
ништа,дакле,користитијезиккаоштитилимаскукојомсе
прикриваистина.Исподуљуднихицивилизованиходноса
кријесенасилничкаприрода,којаречикористидазавара,
релативизујеилипогрешнотумачи.Погледајмопримерод
носахладноратовскиххорди.Американцисупронашлидру
гимонолитнаМесецу.Необјављујусвојеоткриће,нитидо
звољавајуприступсвојојколонији,докпотпунонеупознају
новифеномен,иевентуалнекористи задржесамозасебе.
Свејетологичнопонашањеједнесукобљенестране,алина
чиннакојисекријеилиманипулишеинформацијамаувези
читавогдогађајаврлојеинтересантан.СовјетСмисловпо
кушавадасазнаштасеуамеричкојколонијидешава.Сми
словистичедасеколонијаналази„тамогоре”,иакотоне
одговарареалнојпозицијиусвемиру,имождајекоришћење
геоцентричногтерминаиндикатордезоријентације.17Тако
ђејеистоветноварварскојпозиционираности,гдејеЗемља
негде „доле”.Но,напитањаСмисловаАмериканацФлојд
одговаралажномнеинформисаношћу,каоданезнаништа
одогађајимауколонији,иишчуђавасеслушајућиподатке
којемусовјетскиколегаизноси.ФлојдовиодговоринаСми
словљевузнатижељукрећусеод„нисамсигурансасхватам
штаговорите”довештачкеупитаности„стварно?”или„за
нимљиво”,алиниуједномтренуткуФлојднеоткривашта
седешава.

Притом је јаснода јеФлојдсасвимобавештен, али глуми
зачуђеност.ТојесвојеврстанпримероногаштоХоркхајмер

UniversityPress,p.45.
17Stoehr,K.APhilosophicalOdyssey,in:ThePhilosophyofScienceFiction
Film,ed.Sanders,S.(2008)Lexington:UniversityPressofKentucky.



142

НИКОЛА МЛАЂЕНОВИЋ

иАдорно сматрајуприкривањем„нераскидиве везеумаи
недјела,грађанскогдруштваигосподства”.18Наравно,Руси
сусасвојестранезахтеваливероватнолажнопринудносле
тањебашуспорнуколонију,ибилиодбијени,алисадаупо
зоравајуФлојдадајетокршењемеђународнихконвенција.
Флојдизражаванадудасесвеипакдобросвршилопоугро
женупосаду,алиидаљенесувислоодговаранаиспитивање.
Штавише,Смисловодлучуједапоставидиректнопитање:
далијеречонечемуопасном,некојепидемији?„Јавност”
морадазнадалијесвеуреду.Флојдтадаподпритиском
одбијадаодговори,тврдећидамуниједозвољенодаприча
о томе.Наравно, ако се присетимопочетка дијалога, то о
чемумујезабрањенодаговорионнијени„схватао”,фин
гирајућиданијеупознатсаситуацијом.Алитајна јеипак
сачувана,имонолитидаљеостајесамоамерички.

Укаснијемразговорусподређенима,Флојдпризнајесвене
принципијелности,поготовоштогласинаоепидемијииза
зива страхикодсамихАмериканаца.Онсамистичеида
је„личнопосрамљенпричом”19,алидајесхватиопотребу
заапсолутномтајновитошћу,будућидасенезнакакавкул
турнишок откриће о екстрапланетарномживоту може да
произведе,тепозиванаадекватнеприпремеи„кондициони
рање”становништва,пренегоштоинформацијебудуобја
вљене.Кубрикприказујезлоупотребупиаразарадинтереса
једнехорде,причемучопорподржаваобмањивањеизна
водноопштељудскихразлога.Алихрабрајеодлукадасеу
филмуамеричкаспољнаполитикапредставикаопреварант
ска,поштонијематеријалистичкииатеистичкиСССРједи
никојинападаслободуиморалскривањемилиизвртањем
информација.РечимаХербертаМаркузеа(HerbertMarcuse):
„Олакодатахисторијскапаралеласбарбаримакојиугрожа
вајуцарствоцивилизацијепрејудицираисход;другипериод
барбаризмабилакомогаобитиконтинуираноцарствосаме
цивилизације”.20

Кубрикнудичовечанствунесагледивопространство,нона
нивоусвестигаостављаупрвобитнојмалојбариводе.Тај
спојултрамодернизмауобластитехнологијеиантимодер
низмаукултуриидруштвуприметио јеинемачкисоцио
логКлаусОфе21(ClausOffe)усавременомконзервативизму.

18Horkheimer,M.аndAdorno,T.нав.дело,стр.124.
19Kubrick, S. and Clark,A. 2001: a SpaceOdyssey, screenplay, 09.march

2016.,http://www.dailyscript.com/scripts/2001.html
20Marcuse,H.(1968)Čovjekjednedimenzije:raspraveoideologijirazvijenog
industrijskogdruštva,Sarajevo:VeselinMasleša,str.236.

21Ofe,K.(1999)Modernostidržava:Istok,Zapad,Beograd.FilipVišnjić.
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Технолошкасредствамогудаидуупоредосанекимназа
дујућимтрендовима,попутопстанкаијачањапатријархата,
или прилагођавања оруђа варварској свести. Имамо, како
кажуХоркхајмериАдорно,„варљивупроширеностдуха”22,
такоштољуди уједно постају све спретнији, информиса
нији и глупљи.То је стање које највише одговара развоју
савременетехничкецивилизације,беззначајногуразумљи
вањачовека.Штавише,постојиактивнонастојањедачовек
останеустањунепунолетности.Обећањепросветитељства
даћеуспоставитивладавинуразуманесамодајесветод
вело у доминацију калкулације и апстракције, стандарда
и конформизма, него човечанство остаје склоно варању и
затвореноусамообмањивању.

Општа популација у Одисеји управо је инструментали
зована.ФранцускифилозофЖилДелез (GillesDeleuze) у
појавамамонолитауфилмувидиможданеетапе,каосме
њивањеживотињског,људског, и потоммозгамашине. За
његаКубриковопутовањепратитуеволуцију,исуштински
је„једноистраживањемозга”23.Акобисмопродубилиову
тврдњу,моглибисмоприметитиемоционалнуиинтелекту
алнуерозијуљуди,којидобровољноприхватајудапросто
служетехнологији,којаимобезбеђујеудобанживот.Филм
скиастроунатиједваидаразговорајумеђусобом,најчешће
окоодржавањаброда,адехуманизацијасеочитаваиуод
суствуфацијалнихекспресијаи гледањутелевизијеузру
чак.Такоседешавапарадоксдакрозпрозорсвогбродави
деЗемљинукуглу,алитонесматрајузначајнијимпризором
одмасмедијскихсадржаја.Ониџогирају,одлазеусолари
јум,играјушахсарачунаром,асимултаносамоопслужују
технокапиталистичкисистем.КаоштопримећујеЏејмсон,
овонаучнофантастичнопутовањеприказјенашестерилне,
лоботомизиранеданашњице.24

Кубрикидеидаљеодкритикебезличностиимеханизаци
јељуди,будућидаимсупротстављахуманумашину.ХАЛ
9000 представља супериорну компјутерску интелигенцију,
којапоказујечитавспектаремоција.ХАЛгарантујефунк
ционисањечитавогброда,причемусучлановипосaдесво
јеврсне кости, односно оруђа овог рачунарског система.
Каотакав,онјенајснажнијиизданакпросветитељства.Но,
такође, он носи читаву деструктивност цивилизације ко
јагајепроизвела.Његовамисијаједаобезбединесметано

22Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.10.
23Deleuze,G.(1989)Cinema2:TheTimeImage,London:TheAthlonePress,

p.205.
24Jameson,F.(1992)нав.дело,стр.86.
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спровођење циљева које је одредиоФлојд, а којим се на
стојиприкритизадатаккојипосадатребадаобави.Кубрик
претпостављадарачунарнијеспособандаобавитакавза
датак,јерфункционишепоначелунепогрешивости,штоје
наводно супротстављено задатку обмањивањапосаде.На
име,компјутерјерационаланколикоињеговтворац.Онда
када јепрограмирандаупојединимслучајевималаже,он
можданећеговоритиистинуникадзатреба.Речју,поквари
ћесе,чинићегрешкекојећегакоштати.КакокажеДелез,
„робот се рушиизнутра”25, неможе издржати когнитивну
дисонанцунакојујеприморан.

Његовхеуристичкиалгоритамоспособљенједасамучии
размишљаоновимситуацијамаукојимабисенашао.Ону
односу с астронаутима развија емоције и имитира сасвим
људскеособине.Оногтренуткакадонпочињедачинигре
шке,посадаизражавазабринутостдасвојеживотеидаље
оставиурукамапокваренограчунара.Утомсмислујеза
нимљивовиђењеПолаВирилија(PaulVirilio)дајеуфилму
„роботнавигаторлетелицеразвио ’људскеодносе’сачла
новимапосаде...иумрозбогтога”.26ТаконасКубрикуводи
удрамуукојој астронаутижеледаискључеХАЛадаби
спасили својеживоте, но, и рачунаржели да учини исто,
увиђајућида се спремајуда гапреваре.Трећипутуфил
му,дакле,постоједвестранекојепокушавајуданадмудре
илисавладајуједнадругу.Стварисеопетвраћајутримили
онагодинауназад,довољезамоћи,причемунаспрамљуди
стојикомпјутерзабринутзасопственуегзистенцију.

Овајконфликтиндикаторјетадашњезабринутостиопотпу
номобухватањуљудскогдруштваодстранетехнологије,ко
јаврлолакоможедапреузметоталнуконтролу.Малојеве
роватнодарачунарстварноможеучинититаконешто,али
ХАЛтребадасепосматравишекаоотеловљењеинтрумен
талне рационалности једнодимензионалног друштва него
каореалнатехнолошканаправа.Упитањује,дакле,битка
противнадолазећегпостиндустријскогдруштва,ноКубрик
ненудиизлазкојибибиосасвимускладусаеманципатор
скимпројектом.Наиме,јединипреживелиастронаутокреће
се нагону самоодржања, и захваљујући примитивним ин
стиктимауспевадасавладарачунар,којиемоцијеможеда
репродукује, алиочигледноније дорастаочовекуупогле
дувољезамоћи.Тојест,кодКубриковихљудипокајањеје
немогуће,анасилностостајесталнакарактеристика.27

25Deleuze,G.нав.дело,стр.206.
26Virilio,P.(2000)ALandscapeofEvents,Cambridge:MITPress,p.35.
27Ryan,M.andKellner,D.нав.дело,стр.47.
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Упоследњемделуфилма, који је омладинаназивала „ул
тимативним трипом”, услед халуцинаторних ефеката који
сепојачавајуупотребомпсиходеличнихсупстанци,прежи
велиастронаутсесуочавасасвеопштомдеструктивношћу
сопствене цивилизације, па чак и са сопственим поступ
цима,својеврсним„убиством”ХАЛа.ЗаСлавојаЖижека
трип је „хиперреалистична репрезентација фантазматског
простора”28.Триппросвећује.Наконспознајеагресивности
човека, и могућности међусобног нуклеарног уништења,
астронаутбисенашаоутакозваној„собиЛујаXVI”,пред
револуционарногфранцускогкраља,гдебиседовршиласа
морефлексијамодерногчовека,схватањењеговихпатњии
алијенације,накончегабиуследио„космичкипрепород”29.

Но,надреалнапојава„дететаЗвезде”,каоомажстудентском
и контракултурномпокрету, стварапотенцијалнонову си
туацију:„сферафетусаисфераземљеимајушансудауђу
унови,непознатиинесамерљивиоднос”30Поврхтога,џи
новскодетесеокрећепремаЗемљидокгапратимелодија
Штраусовесимфоније„Тако јеговориоЗаратустра”.Отва
рање„другедимензије”кодКубрикаустваринеподразуме
варешењератнихиекономскихпроблема,тојест,чакисам
писацАртурКларк(ArthurClark)нијесигуранштаћеде
тепресудити.31Нијелакопрогнозиратикакобидруштвени
(омладински,студентски,раднички,феминистички)покре
тиреаговалинавиђењеграђанскогдруштвасааспектамоћи
иборбе,далибисеоријентисалидефанзивно,какотовиди
Хабермас32(JurgenHabermas),илибипокренулиструктурне
промене.

Кубриксвакаконијенекокорешаваовудилему.Ипак,он
младојгенерацијиосветљаваобестране.Првубипредста
вљаоХербертМаркузе,којибиуказиваонапотребудистан
цирањаодлажнихауторитета,осудеВијетнамаиАушвица,
противсвихнападанаслободномишљењеиделање,какоби
сесломиоланаццрквенихисветовнихинквизиција.33Друга
странаоличенаје,пак,уКарлуШмиту(CarlSchmitt),кон
троверзномнемачкоммислиоцу,којиувиђадајепротивље
њеомладинеприродноу свакомдруштву.Тодоносинове

28Žižek,S.(2009)Paralaksa,Zagreb:IzdanjaAntibarbarus,p.189.
29Jameson,F.(1992)нав.дело,стр.97.
30Deleuze,G.нав.дело,стр.206.
31Klark,A.(1988)Izgubljenisvetovi2001,Beograd:Prosveta.
32Habermas, J. (1982)Problemi legitimacije u kasnomkapitalizmu,Zagreb:

Naprijed.
33Marcuse,H. (1972)Kraj utopije / Esej o oslobođenju, Zagreb: Stvarnost,

str.152.
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енергије и виталност самомдруштву. „Генерације се увек
подижу уз олује и стрес. Оне уводе нове идеале”.34 Али,
Шмитјесвестанда,семсвојемладости,новагенерацијане
маштадругодапонуди,њенадостигнућасупотенцијална,
постојиколизијациљеваимогућности.Кубрикстогауна
редномфилмукаодавршизаокрет,упућујућинекуврсту
конзервативнекритикеконтракултуре.

Контрадикцијепакленепоморанџе

Пакленапоморанџајеописанакаокомерцијалницинизами
експлоатација35,„непријатанфилмукојемсуинтелектуалци
пронашлисоцијалнаиполитичказначења...претенциознои
одвратносмећезаболеснеумове”36;„идеолошказбрка,па
раноиднадесничарскафантазијамаскиранакаоорвеловско
упозорење”37.Наводно,филмсамонаизгледкритикујесве
моћнудржаву,ауствариславинеделасвогхероја:„опре
знилибералмораобидапрепознагласфашизма”38Зафилм
којем сеприписује одбрана слободне вољеоводелује као
контрадикторна критика. Но, конзервативно наглашавање
некихдеструктивнихтенденцијамладалачкихкултура,које
јеистакаописацроманаЕнтониБарџис(AnthonyBurgess),
Кубрикјеискористиозаосветљавањејошједногаспектади
јалектикепросветитељства.

КаофилмзакојисеможерећиданастављаКубриковуна
учнофантастичнуприповест,Пакленапоморанџафокусира
сенаживотједногтинејџерауЛондонубудућности.Алекс
деЛарџсе заједносасвојимвршњацимабавистаромКу
бриковом темом – „ултранасиљем”. Банда се свакодневно
забављанападајућислучајнепролазнике.РечјуХоркхајме
раиАдорна,којимаописујуроманеМаркизадеСада,„без
излазно очајање жртве претвара господство у ужитак”39,
сразликомдаовајпутжртванијенижавећвишакласа,у
једној врсти пролетерске одмазде.СамКубрик појашњава
да јеАлекс „бићеИда”, и не комуницира са публикомна

34Schmitt,C.(1986)Politicalromanticism,Cambridge:MITPress,p.85.
35Staiger,J.TheculturalproductionsofAClockworkOrange,in:StanleyKu
brick’sAClockworkOrange,ed.McDougal,S.(2003)Cambridge:Cambrid
geUniversity,p.44.

36Chapman,J.‘Abitoftheultraviolence’:AClockworkOrange,in:British
sciencefictioncinema,ed.Hunter,I.Q.(1999)London:TaylorandFrancis,
p.135.

37Ebert,R.AClockworkOrange,09.march2016.,http://www.rogerebert.com/
reviews/aclockworkorange1972

38Hechinger,F.Aliberalfightsback,09.march2016.,http://www.visualme
mory.co.uk/amk/doc/0037.html

39Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.119.
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социјалномиморалномнивоу40.Премаједнојстудији,све
га4%испитаникаималојепотпунонегативномишљењео
Алексовојагресији,докгаје55%позитивнооценило41.Гра
ницаизмеђузабавеикриминаласегуби.Алекссвојенаси
љеоправдаватимештонападасамо„старепијанице”који
певају„љигавепесмесвојихочева”иподригују.Традиција,
богатствоистарост,вишенегоалкохолилимузика,јесумо
тивиАлексовеагресије, аКубрик је, заједносапубликом,
„заволеопанксадисту”42.

Омладинасенакон„ултранасилне”забавеодмараукафићу
којислужипиће„милкплус”,којејеустваринаркотизира
номлеко,коктелкојиповезује једнуневинухранузабебе
идрогу.Ускладусадухомвремена,„екстазадрогирањем”
можда би укинула буржоаску субјективност, можда чак и
изазвала културни ексцес и покренула темеље друштвене
солидарности.ХербертМаркузе, који је захтеваодаинте
лектуалци престану да се понижавају и грозе преступа43,
нијебашочекиваодагаутомерепрезентујеАлексдеЛарџ.
„Обогаћено”млекоуказујенаисквареностдеце,којаборбу
генерацијанису завршиларепресивномсублимацијом,од
носнобразготинамасуперега,којесугарантовалеудаљава
њеодконформизма44.Уместосамосвестииеманципације,
Кубрикприказујесасвиминфантилнуличност.

Штавише,Маркузеово „велико одбијање” Кубрик смешта
усвојупредаторскупоставку.НаставакАлексовихаванту
раналазимоусценииндикативногназива„Дом”,гдебанда
нападабрачнипарусвојеврсномеквивалентудесадовског
„отчаравања родитељскељубави”45. Алекс злоставља бес
помоћногстарцаињеговумладусупругу.Старацјеуједно
писац субверзивне литературе, представник старе левице,
која је „издала” 1968. годину, и перципирана је као идео
лошки комодификована.46 Пролетерска деца не показују

40Shaw,T. (2007)Hollywood’sColdWar, Edinburgh:EdinburghUniversity
Press,p.224.

41Barker,M.andMathijs,E.(2005)UnderstandingVernacularExperiencesof
FilminanAcademicEnvironment,Art,DesignandCommunicationinHig
herEducation,vol4,p.7.

42Kael,P.AClockworkOrange:StanleyStrangelove,in:StanleyKubrick’sA
ClockworkOrange,ed.McDougal,S. (2003)Cambridge:CambridgeUni
versityPress,p.135.

43Marcuse,H.(1968)нав.дело,стр.66.
44Marcuse,H.(1985)Erosicivilizacija:filozofskoistraživanjeFrojda,Zagreb:

Naprijed,str.91.
45Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.123.
46Млађеновић,Н. (2012)Сукоб генерација и холивудскифилм, Београд:

ЗадужбинаАндрејевић.
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поштовањепрема искусном „револуционару” којиживи у
аристократском делу града.Кубрик у једном тренутку от
кривапишчевемисли: „Традицију слободе требабранити.
Традицијаслободезначисве.Обичниљудићејезаборави
ти!О,да,онићепродатислободузамирнијиживот.Тоје
разлог заштоониморајубитивођени... терани... гоњени!”
Управоовоје,изгледа,разлогзбогкојегсеКубриковАлекс
устремионастарогписца,каоновалевицапротивидеоло
шкихочева.

Но,Алексовонасиљеприкривено јеизвесноместетизаци
јом.Јавностможедаразмишљаодивљојомладинииузро
цимањиховепојаве,ноКубриккористиуметностнезарад
просвећивањадуха,већдабипубертетскеилинасилнеак
теизједначиосависококреативним.АлексслушаБетове
нову „Девету симфонију” приликом самозадовољавања, а
„ВиљемТел” илиАстерово „Певање на киши” пратња су
његовимзлочинима.Но,најинтересантнијемаскирањеде
струкцијесвакакојетинејџерскисленг„надсат”,чијиназив
долази од суфикса руске речи „шестнадцатъ” (шеснаест),
којијеистикаоенглескисуфикс„teen”.Надсатјемешавина
енглескихисловенскихречи,иможедасетумачикаопе
нетрацијасовјетскеидеологијемеђуомладином,оличеноју
речимапопут„droogs”,којимасеословљавајудругови.

ОвојејошједноизвртањеМаркузеовихмисли,којиподсе
ћадапоткултурераскидајусалингвистичкомцелиномтако
шторадикалнопреокрећузначења,односнода“безопасне
ријечи свакодневног приопћавања узимају изњихова кон
текстаиупотребљавајуиззаозначавањеобјекатаилиактив
ностикојесутабузасклоппостојећег”47.Услучајуконтра
културеупитањусутерминипопуттрипа,травеилимоћи
цвећа,докнадсатистичесасвимдругачијапоигравањаре
чима.Наиме,рускуреч„хорошо”,којазначидоброилиле
по,Алекстокомсвојихдеструктивнихактивностикористи
даопишесопственонасиље.Међутим,тосеспелује„horror
show”.Шта јеодличнозаАлекса,можебитиправихорор
шоузажртвуилигледаоца.

Ипак,надсатнајчешћенемапотребенидасепреводи,илига
јеинемогућепревести.Хорорможебити„choodesny”(чу
десни)или„oozhasny”(ужасни)свет,зависноодтогакоје
ранијебиоукафићуинаручио„oldmoloko,soyoucouldpeet
it...whichwouldgiveyouanicequiethorrorshowfifteenminu
tesadmiringBogandallhisHollyAngelsandSaintsinyourleft
shoewithlightsburstingalloveryourmozg”Алекс,искусни
наркоман, силеџија и „prestoopnick”, никад своја (не)дела

47Marcuse,H.(1972)нав.дело,стр.159.
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неоправдава,некористинекеапстрактнеидеалекаоштоје
слобода,алисвеприкривавокабуларом.ЖанБодријарзани
мљивокоментаришеовутенденцију:„Нигдесенепојављује
онајморалнипоглед,критичкисудкојијошпредстављадео
функционалностистарогсвета...мало(је)филмовакојидо
стижутајраскидсасвакомцелисходношћуиликритичком
негативношћу.Тајнеупадљивисјајбаналностиинасиља”48.

Такви инфантилизми попут „baddiwad”, „purplewurple”,
„boohoohoo”, прикривају истинско деловање размаженог
ученикакојиневолидаустајеујутруиидеу„skolliwoll”.
Такоекстремнонасиљепубликанеможедасхвати,кадасе
звучнимивизуелним,паивербалнимметодама,бебећимје
зиком,ономатопејом,музикомидругиместетскимпотезима
гледаоцидистанцирајуодбруталностиокојимаАлексгово
ри49.Ониособекојефизичкиповређујеназива „браћом”,
иакобитотребалодаподразумеванекуврступрисногодно
са.Но,итупостојипоигравањесастранимјезицима,буду
ћидаенглеско„brat”значидериште.Узспоменутосовјетско
„droogs”,КубрикиБарџисистичуиекстраполирајунегатив
не стране контракултуре, а потом их тако екстремизоване
предајудржавномапаратунапреваспитавање.

Створено јеоправдањедасистемсвакунепродуктивну је
динкуможедаизложипроцесурехабилитације,алипубли
кавећносииутисакестетскогублажавањанасиља,каои
дисидентскогписцакојијетакођепозиваонапреваспитава
њељуди.Криминалцисуилирођенисагенетскимпореме
ћајем,илисустворениодстранелошихродитељаиопасног
суседства.Државаморадапронађеначиндасеагресивна
енергијапреобликујеиискористи,дасе,какокажеАдорно,
неспутаниотпоррадничке(„ниске”)културе„цивилизациј
ски укроти”50.Паклена поморанџа се стога окреће једном
критичарупросветитељстваМишелуФукоу(MichelFouca
ult),којијеразматраодисциплинскепраксеунутарказнено
поправних система, болница и психијатријских клиника,
каоињиховоширењеучитавомдруштву.Фукоразвијаиде
јупаноптикона,перфектногсистеманадзора.Усвевидећем
системупојединциделајукаодасупосматрани,каодасе
надњимавршисталнаинспекција,пасамосталнокоригу
јусопственапонашања.Потомсеудруштвумноже„психо

48Bodrijar,Ž.нав.дело,стр.120.
49Sisk,D.(1997)Transformationsoflanguageinmoderndystopias,London:

GreenwoodPress,p.63.
50Adorno,T. (2001)TheCultury Industry: selected essays odmass culture,

London:Routledge,p.99.
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лозииситничиновнициморалнеортопедије”51.Циљједа
секажњавањемоникојикршепоредакуподобевољидру
штва,итосечинипутемкорекцијелошихсклоности.Дух
је„подручјенакоједелујевластсасемиологијомкаосвојим
инструментом”52.

Алекссесвакаконијелакопредао,инаставиојесвојеизвр
тањеуобичајенихзначења.Споља,онјепослушаниузоран
робијаш,којипоштујередипомажесвештеникуприликом
припремацрквенихслужењаузатвору.Чакимарљивочи
таБиблију,алињеговатумачењасусасвимегзотична.На
име,највишемуседопадајуклањаиратови,докмујеНо
виЗаветпретежнодосадан.Занимљивмујесамодеокада
ИсусодлазинаГолготу,иАлексуживазамишљајућисебе
каоримскогвојникакојибичујеХристакојиносикрст.Ди
сциплинаиспрванеможедаутиченаАлексовудушу,ион
остаје(не)моралноаутономан.Но,ЖилДелеззакључуједа
је„лудонасиљеАлексауПакленојпоморанџивањскасила
препреласкауслужбусулудогунутрашњегпоретка”53.То
јеипоентаФукоовекритикепросветитељства,којеуместо
разумаипрогресастваранехуманисистемнадзораиказни,
у којеммоћукидаљудску слободу.Тај аспекатпримећују
иХоркхајмериАдорно,пошторегиструјусимболичкона
сиље,којимсеразвијастрахилипрезирпремаодређеним
феноменима, или се конструише одвратност према неким
начинимапонашања54.

„Лудовико” третман којем је Алекс изложен мешавина је
фармаколошких и визуелних средстава. Као у изврнутом
Платоновоммитуопећини55,Алексјевезантакоданеможе
дасепомакне,нитидаокренеглаву,докизањеговихлеђа
„мађионичари”производесветлоснеилузијекојеонвидина
зидуи верује да су стварне.Улудачкој кошуљи,Алекс је
принуђендапосматраплатнонакојемнизнасилнихслика
следеједнезадругима,одтучауличнихбандидоделане
мачкихнациста.Узсликепрималеккојипојачавасугестију
иинсталираразликудобраизла,аФредерикЏејмсонпри
мећујеинаративнуиспрекиданосткојапојачаваукупанре

51Fuko,M.(1997)Nadziratiikažnjavati:nastanakzatvora,SremskiKarlovci:
IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.13.

52Исто,стр.99.
53Deleuze,G.нав.дело,стр.206.
54Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.100.
55Platon(2002)Država,Beograd:BIGZ.
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зултатморалногпреваспитавањаглавноглика,такоштосе
узБетовеновумузикувезујутоталитарнисимболи56.

Наконтерапије,Алексразвијаодбојностпреманасиљуна
чистофизиолошкомнивоу.Мучнинагаспречавадапочини
билокакавагресивниакт.Но,Кубрикнамстављадознања
даонајкојинеможедачинизло,којијепотпуноусловљен
дачинидобро,јестенаизгледузоранграђанин,алиисасвим
неслободнаособа,паклена,односномеханичканаранџа.И
обрнуто,онајкојинеможедачинидобронијеништавише
слободан.Справомсезатворскисвештеникуфилмупита
далиоватехникауопштестварадоброгчовека,анепрогра
мираниапарат.Доброизлосуопције,аонајконеможеда
бира,оннијеничовек.„Дечакнемаправогизбора,зарне?
Властитиинтерес,страходфизичкогболанавеогајенатај
гротескничинсамопонижења.Његовасенеискреностјасно
види.Онвишенијегрешник.Онвишенијенибићеспособ
нодадонесеморалнуодлуку”.

Такавграђанин јеподређенспољнимутицајима,нијеспо
собандаделујеморално.Саутилитаристичкогстановишта
стопакриминалајесмањена,каоипренасељеностузатво
рима,алипоценудасубјекатпостанеобјекат.Свештеник
бранињеговуслободуизбора,макартобиоиизбордачини
зло.Уместотога,намећемуседеловањеукатегоријамаин
тереса.Идејаоболу,анесамабол,представапатњејеоно
наштакажњавањециља.То јемедијски засићен субјекат,
чијијеживотрегулисан,безобзирадалијестварнокрими
налацилипацијент.Утерапеутскомдруштвуулогесепре
плићу. Сваки грађанин је у постмодерни псеудослободан
каои„излечени”Алекс57.Човек,премаКубрику,нијеРусо
овдобридивљаквећнеплеменитобиће,ипотребнесудру
штвенеинституцијекојећегаводити.Дакле,дасеизбегну
екстремиразобрученесубјективностиилисистемскогнаси
ља.

Али,Кубриковфилмпоказујенештоштосеможеобјаснити
речимаЕрнстаБлоха:„Законјошнијествориониједногве
ликогчовјека,алислободарађаистинскеколосеиекстрем
ности”58.Просветитељство јенастојалодапроизведепри
стојноинапреднодруштво,алипореддеструктивнихидео

56Jameson, F. (1995)TheGeopoliticalAesthetic: Cinema and Space in the
WorldSystem,Bloomington:IndianaUniversityPress,p.61.

57Gehrke,P.DeviantsubjectsinFoucaultandaClockworkOrange:crimino
logicalconstructionofsubjectivity,in:StanleyKubrick,film,andtheusesof
history,eds.Cocks,G.Diedrick,J.andPerused,G.(2006)Madison:Univer
sityofWisconsin,p.160.

58Bloch, E. (1982) Duh utopije, Beograd: Beogradski izdavačkografički
zavod,str.66.
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логијапроизводилојепојединцекаоконфекцију59.Сдруге
стране,Алексове уврнуте асоцијације и трансгресија кул
турногпоретка,попуттогаштоповезујемузикусадеструк
цијом,јесте,речимаЖилаДелеза,ремећењесвихкодоваи
самопроизводња, саморађање60. Сплет висококултурних
делаинасиља вид је издувног вентила, који поЏејмсону
доносиолакшањеу„досаднојинеподношљивојоствареној
Утопији”61.

Но,Алексникаданепрерастасопственепориве,нитисепре
обраћакаосвојакњижевнаверзија,којапостајепунолетнаи
одговорнаособа.КубрикјеизоставиодеоукојемАлексса
зрева,итаконајавиопериоднакондисциплинскемоћи.Као
штоСлавојЖижекнаглашава,вишенемазначајнијетензије
измеђуинституцијаиљуди,поштооневишенепокушавају
данормализујунаше„вражићкеперверзности”.Створенје
савезбунтовништваикорпорација62.Тојест,Алекскаороба
натржишту,којапоседујеизвеснуконтракултурнуоштри
цу,постајеирелевантанзакорпорацијуондакадапочненор
малнодасепонаша.Његовопресецањекласнихикултур
нихразлика,илитиремећењекодова,устваријеифинансиј
скиисплативо.Но,тимесеуКубриковомфилмујошвише
истичеистинскапротивречностљудскогдруштваикултуре.

Закључнаразматрања

Пренаглашавањеконфликтнељудскеприродеопштејеме
стохоливудскефилмскепродукције,ноуКубриковимфил
мовиматајупрошћениманичеанскинаративувекједекон
струисан на интересантан начин.Ако и постоји одређени
сукобдобраизла,ускладусклишеоминдустријекултуре,
Кубрикстајенанеочекиванустрану,билодајетохумани
зованамашинауОдисејиусвемируилинасилникАлексу
Пакленојпоморанџи.Обаактерасужртведруштваукојем
сеналазе,поштоихвладајућислојприморавадаобмањују
другеилисесамообмањују.Додуше,Алексисамприбегава
једноместетскомприкривањусопственогнасиља,такодаје
његовнаративлажанипреипослеконтактасапросвећеним
„васпитним”институцијама.

Усвојеврснојалтисеровскојпозицији,Алексникаднеисту
паизидеологије, самомења једандивљизадругидисци

59Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.161.
60Delez,Ž.iGatari,F.(1990)AntiEdip:kapitalizamishizofrenija,Sremski

Karlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.14.
61Jameson,F.(1992)нав.дело,стр.86.
62Žižek, S. (2006) Škakljivi subjekt: odsutno središte političke ontologije,

Sarajevo:Šahinpašić,p.330.
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плинскиоблик,односно,уобаслучајаималажанодносса
стварношћу.Самозаваравањејеприсутнобилодајетоин
фантилнинадсаткојимаскиранасиље,илисузбијањеагре
сијенафизиолошкомнивоу.Интересантноједајетопара
лелновиђењупросветитељствакодХоркхајмераиАдорна,
којивидекакопоправљањељудскогкарактеракоједегене
ришеуфабриковањеконформизма,такоивезуумаинемо
рала,којакоддеСадаосветљаваудруживањезадовољства
иокрутности.Докједругиаспекатпросветитељствауства
риприкривенкодХоркхајмераиАдорна, уКубрикаон је
примаран,накончегаступајунаснагумеханизмидруштве
неконтроленасиља,каодасе,јелте,самопросветитељство
борипротивсопственихсвирепихкорена.

Обафилмаформалнопочињуничеанскимелементима,који
сепотомсуочавајусаразвијеномнаучнотехнолошкомци
вилизацијом,којанаизгледнесадржипрвобитнусвирепост,
ноКубрикполакопоказујесупротно,користећихладнора
товскеилибиополитичкепримере.Жанрнаучнефантастике
стогамујепослужиокаомисаониексперименткојимбипо
тврдиодајеидеалпросветитељствамалтененемогућ.Но,то
јесамонаизгледрадикалнаконстатација.Готовојетруизам
приметитидаједруштвобезконформизмаимасмедијског
обмањивањаподједнакоједнодимензионалнокаоипостин
дустријскодруштво.Увекморајупостојатидведимензије.

Нигдекритичкитеоретичаринисувиделимогућностживо
тасамоуоквирувисокеуметностиисоцијалистичкепри
вреде,којомсуевидентнобилиразочарани.Мањеоптими
стичко виђење просветитељства, прожетог контрадикција
ма,јестемосткојиприближаваФранкфуртовцеиСтенлија
Кубрика.КаоштопримећујеЕнтониГиденс(AnthonyGid
dens),Кубриковрефлексивниодноспремаризичнојмодер
ностиможесеназватициничкимпесимизмом,који сеиз
ругујеперспективамакојесу„оријентисаненабудућност”,
алиинахумористичкиначинвидисадашњост63.Цинизам
уствариотупљујепесимизам,неутрализујеанксиозност,и
производизнатнопротивречнијусликупросветитељства,у
којојјелажконститутивнидео.
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STANLEYKUBRICK’SCYNICALDIALECTICSOF
ENLIGHTENMENT

ANALYSISOFTHEFILMS2001:ASPACEODYSSEYAND
ACKLOCKWORKORANGE

Abstract

Thispaperanalysesdeceivingandselfdeceivingaspectsofsocietyin
StanleyKubrick’sfilms,whichillustratetheproblemsofenlightenment
from the perspective of critical theory and poststructuralism. A
Space Odyssey registers the source of Nietzschean power relations
in human nature.A violent humanity is the foundation of the one
dimensionalColdWarsocietyandwelfarestate,wheremisinforming
thecommunistsoritsownpopulationisjustifiedbya“highercause”.
Political interests deliver their own version of the truth. Pseudo
individualityandconformityarepresentnotjustonthisveryplanet,but
alsoamongastronautsinspace.Thefilmalsoshowsacountercultural
opposition,andthecritiqueofitisfurtherdevelopedinAClockwork
Orange. Kubrick does not accept a classic Marcusean view of the
second dimension.TheNietzschean nature forms both language and
actionofyouthsubcultures,andthedifferencebetweenthegoodand
the evil is rhetorically blurred.Aggressive hero becomes the victim
ofFoucauldianprisondiscipline, and forKubrick its consequence is
thelossoffreewilltomakemoraldecisions.Byprohibitinglyingand
violence,i.e.by“normalizing”,goodbehaviourstopsbeinganaction
of free will. Also, cruelty of the main character becomes a public
virtue(HorkheimerandAdorno’stotalitarianism),andbecomesuseful
to thesocialelites.Calculativeandsadisticaspectsofenlightenment
arebroughtincollision,withnoclearresolutions,forminglifeinthe
risky and reflexivemodernity. Kubrick’s dialectics of enlightenment
cariesacynicalimplicationthatliesandviolencearebothenemiesand

constituentsofenlightenment.

Keywords:dialecticsofenlightenment,film,StanleyKubrick,media
culture,ideology,criticaltheory,poststructuralism


