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Јелена Рајић*
Катедра за иберијске студије

Филолошки факултет
Универзитет у Београду

ВЕРБАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ УЧТИВОСТИ: 
ИНДИРЕКТНИ ГОВОРНИ ЧИНОВИ

Апстракт: Ако пођемо од Грајсовог уверења да је комуникација човекова интен-
ционална делатност, усмерена ка успостављању односа са другим лицима, логич-
но је претпоставити да одговарајућа употреба језика има кључну улогу у оства-
рењу тог циља. Искази, поред значења и функције, поседују и одређену етичку и 
психо-социјалну димензију, што значи да њихова формулација не зависи само од 
комуникационих намера говорника, већ и од различитих ванјезичких околнос-
ти везаних за институционални контекст и идентитет учесника комуникационог 
чина. Овај рад даје преглед социопрагматичких теорија које се баве интерпер-
соналним аспектима комуникације и, у вези са тим, разматра два кључна појма: 
учтивост као један од основних услова човекове вербалне интеракције и инди-
ретни говорни чин као дискурсну стратегију у функцији њене реализације.

Кључне речи: учтивост, индиректни говорни чин, импликатура, принцип 
кооперативности, принцип учтивости.

1. Увод

Један од главних циљева прагматике јесте да утврди теоријски оквир 
лингвистичке анализе и да у склопу тог основног задатка сагледа однос 
лексичко-граматичких облика и инференцијално изведених својстава зна-
чења. Међутим, поред когнитивно усмереног приступа, истраживање може 
ићи и ка томе да се установи како и у којој мери одређене информације 
друштвено-културног садржаја условљавају избор језичких средстава и 
одређују семантичко-прагматичку структуру исказа. Један од кључних чи-
нилаца ванјезичког контекста, који утиче на начин формулације говорног  

* rajicjel@gmail.com
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чина јесте свакако и друштвени идентитет говорника и саговорника, чију 
је интеракцију могуће сагледати из социопрагматичке перспективе пола-
зећи од дефиниције појмова учтивост и индиректни говорни чин.

2. Терминолошко-појмовно одређење учтивости

Као и бројни други појмови у прагматици, учтивост је такође више-
смислен појам. Поред тога што се у свакодневној комуникационој прак-
си изједначава са лепим манирима, љубазношћу и пристојним опхођењем 
према саговорнику, у ужем смислу може се дефинисати као скуп правила 
која друштво прописује како би регулисало односе међу својим чланови-
ма и одредило границе између социјално прихватљивог и неприхватљи-
вог модела понашања. Насупрот конвенционалности традиционалног 
схватања, прагматика наглашава индивидуални, креативни и стратегијски 
аспект учтивости, то јест, уместо спољашњих истиче њена функционална 
својства. Тако је, према Робин Лејкоф (1973), учтивост саставни део чо-
векове комуникације; испољавањем учтивости, сматра поменута научни-
ца, успоставља се равнотежа између говорника и саговорника, олакшава 
њихова интеракција и умањује тензија својствена одређеним врстама го-
ворних чинова. Реч је, дакле, о социопрагматичком феномену, о стратегији 
коју говорник свесно користи како би избегао сукоб са саговорником у си-
туацијама у којима се њихове друштвене улоге разликују и интереси рази-
лазе. Типичан пример такве интеракције су такозвани директиви1, посеб-
но чин наређивања, чија илокуциона снага природно тежи нарушавању 
односа између протагониста говорног чина, због чега се императив као 
његов основни језички облик обично замењује блажим и неутралнијим 
средствима. Такви и њима слични поступци, којима свакодневно при-
бегавамо у разговору, иду у прилог уверењу да учтивост није само израз 
пристојности заснован на друштвеним конвенцијама нити скуп љубазно 
изречених фраза, већ конститутивни чинилац међуљудске комуникације, 
услов који подразумева прилагођавање језичког понашања околностима 
– интерперсоналним и институционалним – и омогућава превазилажење 
антагонизама у ситуацијама потенцијално агресивних чинова. 

Прагматика, дакле, замењује нормативно схваћену учтивост функ-
ционалним моделом, померајући на тај начин тежиште анализе са њених 
спољашњих на социокултурна, односно дискурсна обележја. Промена 
перспективе није пука формалност нити покушај да се исти појам пред-
стави у другачијем облику. Социопрагматичка дефиниција учтивости Џе-

1 Према Серловој класификацији говорних чинова, заснованој на критеријуму 
илокуционе снаге исказа, директивни говорни чинови обухватају питања, наредбе, 
молбе, опомене, савете, то јест оне чинове које говорник изводи са намером да утиче 
на понашање саговорника. Видети Серл (1979: 1–30).
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фрија Лича (1983) има корене у филозофском стваралаштву Пола Грајса 
(1975) и Џона Серла (1969; 1979) и њиховом интересовању за „обичан је-
зик”, док се теоријски модел Пенелопе Браун и Стивена Левинсона (1987) 
заснива на претпоставкама социолошке теорије Ервина Гофмана (1967).

3. Џефри Лич: од принципа кооперативности до максиме 
учтивости

Премда се оснивачем теорије учтивости сматра америчка професорка 
лингвистике, Робин Лејкоф, први систематичан и прагматички оријенти-
сан опис феномена дао је британски лингвиста, Џефри Лич. Повезујући 
Грајсову логику конверзације, тачније његов принцип кооперативности2 
са теоријом говорних чинова3, Лич настоји да сагледа однос између ило-
куционе снаге исказа и интерперсоналних аспеката комуникације, то јест 
однос између комуникационих циљева говорника и ставова које он ис-
пољава према саговорнику.

Према Личовом мишљењу, принцип кооперативности као општи ко-
муникациони принцип пружа основу за интерпретацију имплицитног 
значења и комуникационе намере говорника, али нема довољно свеобух-
ватан теоријски апарат да објасни нека битна питања социопрагматичке 
природе, везана за разлоге употребе индиректних говорних чинова (Лич 
1983: 80)4. Тај недостатак Лич настоји да исправи фомулацијом принци-
па учтивости (politeness principle), који сматра регулатором друштвених 
односа, будући да се његовом применом смањује дистанца између го-
ворника и саговорника и вреднује степен усклађености исказа њиховим 
друштвеним улогама. Принцип кооперативности и принцип учтивости 
су комплементарни: први је претпоставка кохерентног и смисаоног дис-
курса, други гарантује равнотежу између говорника и саговорника и њи-
хово узајамно уважавање у процесу комуникцирања. 

2 Принцип кооперативности представља општу прагматичку претпоставку Грајсове 
теорије конверзационих импликатура на којој почива комуникација. Укључује 
четири максиме, максиму квалитета, кватитета, релације и начина, које говорник и 
саговорник прећутно прихватају у циљу остварења успешне и ефикасне комуникације 
(Грајс 1975: 45).

3 Теорију говорних чинова формулисао је Џон Л. Остин (1962), а проширио и у 
појединим деловима редефинисао Џон Серл (1969). Кључни појам, говорни чин, по 
којем је теорија добила име, представља основну јединицу прагматике и означава 
језички исказ чије изрицање подразумева вршење радње. Заправо, истовремено 
са изрицањем реченице са перформативним предикатом обећавам, наређујем, 
извињавам се, итд., говорник изводи чин обећавања, наређиваља и извињавања. 
Видети Рајић (2016: 34).

4 Под појмом индиректног говорног чина Серл (1979: 30–58) подразумева исказе у 
којима не постоји подударност између лексичко-граматичког облика и илокуционе 
снаге, односно комуникационог циља који говорник жели да постигне.
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3.1. Видови учтивости

Желећи да сагледа појам свестрано, са језичко-дискурсног и соци-
опрагматичког аспекта, Лич повлачи разлику између релативне и ап-
солутне учтивости. Под релативном учтивошћу (relative politeness) под-
разумева начин на који се у у оквиру одређене језичке заједнице, то јест 
културе артикулишу друштвени односи, што значи да разумевање пој-
ма везује за установљене друштвене норме унутар датог лингвистичког 
простора5. Апсолутна учтивост (absolute politeness) је обележје самих чи-
нова; вреднује се у светлу лексичко-граматичке структуре и семантичке 
интерпретације исказа, као и на основу скале „цена-корист” (cost-benefit 
scale) које одређени чин подразумева за говорника, односно саговорника 
(ibidem 123). Неки су чинови, објашњава Лич, потенцијално агресивни, 
неучтиви, јер нарушавају равнотежу између учесника чина, што другим 
речима значи да говорника доводе у повлашћен положај, а угрожавају 
личност саговорника. Такви чинови су питања, захтеви, молбе, наредбе, 
опомене, једном речју, искази који би се могли подвести, према Серло-
вој класификацији, под директиве. Насупрот томе, експресивни чинови, 
захваљивања, позиви, поздрави, честитања и други те врсте су по при-
роди учтиви, делују у корист саговорника те успостављају равнотежу у 
његовој комуникацији са осталим учесницима чина. За разлику од поме-
нутих, декларативи6, будући да имају институционални а не персонал-
ни карактер, не могу бити вредновани у терминима учтивости. Заправо, 
било каква измена формулације у складу са принципом учтивости, не би 
само поништила илокуциону снагу исказа, већ би довела у питање сми-
сао извођења чина.

На основама дистинкције релативна/апсолутна учтивост, Лич даље 
разликује, у зависности од вида, то јест начина испољавања, негативну 
(negative politeness) и позитивну учтивост (positive politeness). Негативна 
учтивост се састоји у минимизирању неучтивости неучтивих чинова а 
позитивна у максимизирању учтивости учтивих чинова. Негативна учти-
вост припада директивима и представља неопходан услов успостављања 
добрих односа; позитивна учтивост је својство експресива и комисива 
(обећања), али њено испољавање није пресудно да би се одржала равноте-
жа у односима говорника и саговорника.

5 Учтивост је универзално својство међуљудских односа, али је сваки појединац разу-
ме у складу са језиком, културом, традицијом и епохом, којима припада. То уверљиво 
показују деиктички изрази у функцији обраћања, чија употреба зависи од друштве-
них улога говорника и саговорника, што опет зависи од хијерархијске структуре и 
друштвених односа унутар одређене заједнице.

6 Класом декларатива Серл обухвата институционалне и ритуалне радње као што су 
изрицање пресуде, подношење оставке, именовање на одређену функцију, кршта-
вање, венчавање, итд., чијим извођењем долази до промена у спољњем свету.
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Потенцијално неучтиви чинови обично се јављају у блажем или у мање 
директном облику, јер тако формулисани не делују агресивно и остављају 
могућност саговорнику да – барем привидно – изврши или не изврши чин. 
То објашњава зашто се употреба индиректних исказа везује за наредбе, као 
што је Серл указивао, а не и за чинове, који су по природи учтиви:

3) Сачекајте.
Да ли можете да сачекате.
Да ли бисте могли да сачекате минут?
Да ли бисте били љубазни да сачекате минут?

4) Лепо се одморите.
# Да ли бисте могли да се лепо одморите?

По узору на Грајсов принцип кооперативности, Лич формулише 
принцип учтивости са неколико максима, од којих свака садржи одгова-
рајуће препоруке. Принцип учтивости има за циљ да помири комуника-
циону намеру говорника са перлокуционим ефектима исказа, да развије 
осећај друштвеног заједништва код учесника чина, као и да успостави од-
нос сарадње међу њима. Лич (ibidem 132) разликује

1) Максиму такта (Tact Maxim)
а) умањите штету саговорника; увећајте корист саговорника;
б) не доводите друге у ситуацију да морају да прекрше максиму 

такта.
2) Максиму великодушности (Generosity Maxim)

а) умањите сопствену корист
б) увећајте корист саговорника

3) Максиму одобравања (Approbation Maxim)
а) не омаловажавајте саговорника; искажите поштовање према 

саговорнику.
4) Максима скромности (Modesty Maxim)

а) не хвалите себе; не прецењујте себе
5) Максима саосећања (Sympathy Maxim)

а) покажите разумевање према другима.
6) Максима одобравања (Agreement Maxim)

а) усагласите се са другима.

Судећи по садржају све максиме нису примењиве на све врсте чино-
ва: максима такта је својствена директивима, посебно молбама, наредба-
ма и питањима; максиме великодушшности, одобравања и скромности су 
општег карактера, док се максима саосећања примењује на поједине екс-
пресивне чинове.
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4) Теорија учтивости Пенелопе Браун и Стивена Левинсон

Најцеловитије тумачење појма учтивости и њене улоге у усклађи-
вању међуљудских односа у процесу комуникације дали су Пенелопе Бра-
ун и Стивен Левинсон у студији Politness. Some Universals in Language Use 
(1987).7 Као и већина аутора, заинтересованих за ову тематику, Брауно-
ва и Левинсон сматрају принцип кооперативности универзалним наче-
лом комуникационе ефикасности, али такође истичу да у комуникацији 
постоје ситуације када се илокуциони и друштвени циљеви разилазе, то 
јест када поштовање принципа кооперативности долази у сукоб са учти-
вошћу, нарушавајући при томе однос говорника и саговорника8. Тума-
чење Браунове и Левинсона се заснива на социолошкој теорији Ерфина 
Гофмана (1967) и његовом концепту лица (face) 9 и простора деловања 
(territory). Под појмом лица канадски социолог подразумева аспекте чо-
вековог друштвеног и психолошког бића као што су углед, достојанство, 
част, самопоштовање, дакле све оне позитивне друштвене вредности које 
сваки појединац тражи за себе и очекује од других да је прихвате и по-
штују (Гофман 1967: 5). Лице је, укратко речено, слика коју желимо да ос-
тавимо о себи у јавности.

Браунова и Левинсон преузимају Гофманов појам лица, али га обја-
шњавају тако што у дефиницију укључују начин његовог испољавања, 
правећи разлику између индивидуалистичког и интегративног лица. Ин-
дивидуалистичко лице (negative face) означава жељу за самосталношћу 
и за слободом деловања; то је део личности који брани своју „терито-
рију”, то јест одбија ограничења и настоји да влада својим друштвеним 
и емотивно-психолошким простором. Насупрот томе, интегративно лице 
(positive face)10 представља човекову потребу да буде прихваћен, цењен 
и доживљен као члан заједнице. Дакле, интегративно лице се односи на 
слику коју сваки појединац жели да код других створи о себи. Било ка-
кав чин, невербални или вербални (наредба, увреда, критика, приговор, 
молба, захтев, итд.), који спутава појединца, намеће туђи утицај или му 
угрожава достојанство и слободно деловање, сматра се претњом његовом 
интегритету (face threatening act). У таквим случајевима говорник посе-

7 Пенелопе Браун је по образовању психолог и антрополог, бави се социолингвистичком 
и психолингвистичком проблематиком, са посебним освртом на повезаност језика у 
културе.

8 Да би избегао негативне ефекте директивних говорних чинова говорник може да 
прекрши Грајсову максиму квантитета, којом се налаже концизност у изражавању, па 
за исто значење, уместо кратко и јасно формулисане императивне реченице (Изађите, 
Сачекајте, Вратите се, итд.), користи сложену, парафразирану конструкцију (Да ли 
бисте могли/били љубазни да сачекате?). 

9 Поред термина лице, Прћић (2010) предлаже термин образ, што се подудара са 
лексикографском дефиницијом те именице у изразима ‘укаљати образ’ и ‘спасти 
образ’. У енглеском to lose/save face).

10 У вези са преводом поменутих и других прагматичких термина видети Прћић (2010: 410). 
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же за различитим стратегијама учтивости: за избегавањем потенцијалне 
претње, за ублажавањем агресивности чина или за исправком (на при-
мер, за извињењем).

Ниво интеракције, односно, степен учтивости, зависиће од три кул-
туролошки детерминисане варијабле: од тога колика је моћ саговорника у 
односу на говорника; од друштвене дистанце, то јест, од степена блиско-
сти између учесника чина и, најзад, од тога колика је тежина самог чина, с 
обзиром на претходно наведене чиниоце. Наиме, није исто молити за ус-
лугу шефа или блиског пријатеља, старију особу или особу истих година, 
као што није исто тражити чашу вина или чашу воде. Ове три варијабле 
аутори исказују математичком формулом

Wx = D(S,H) + P(H,S) + Rx11

којом се прорачунава степен угрожености лица и у складу са тим одређује 
ниво учтивости и бира одговарајућа језичка формулација (стратегија).

Браунова и Левинсон су предложили пет врсти стратегија у завис-
ности од нивоа директности исказа:

I Отворене и крајње директне стратегије (bald on record)
II Отворене и индиректне стратегије са позитивном учтивошћу (on 

record with redress)
III Отворене и индиректне стратегије са негативном учтивошћу
IV Прикривене стратегије (off record)
V Избегавање чинова који угрожавају лице.

Стратегија је директна када говорник отворено показује своју намеру у 
односу на саговорника и користи јасне, недвосмислене и концизне исказе, 
изречене у складу са Грајсовим максимама. Да ли ће бити протумачени као 
учтиви или неучтиви чинови зависи од конкретне ситуације исказивања. 
Другим речима, није исто када говорник исказом Сви напоље! захтева од 
присутних да напусте просторију или када издаје наредбу да се то учини у 
случају пожара или неке друге опасности. Брзина интервенције, неопходна 
у хитним ситуацијама, искључује употребу индиректних исказа.

Применом индиректне стратегије са позитивном учтивошћу, говор-
ник изражава намеру да на неки начин ублажи претњу, односно да ком-
пензира штету коју сам чин наноси личности саговорника. Искази Учи-
ни то због мене или Мораћемо то да завршимо што пре ублажавају или 
(укључивањем разних колоквијалних израза, деминутива, шала, итд.) 
у потпуности неутралишу наредбодавни карактер експлицитног импе-
ратива (Уради то или Заврши то). Употреба таквих исказа приликом 

11 W (Weightiness) означава потенцијалну опасност, тј. радњу која угрожава лице; D 
(Distance) је дистанца између говорника S (Speaker) и слушаоца H (Hearer), P (Power) 
је моћ и R (Rank) је тежина или степен наметања који чин са собом носи.
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 извођења потенцијално агресивних чинова успоставља равнотежу, суге-
рише блискост и развија осећање пријатељства међу учесницима говор-
ног чина.

Насупрот томе, индиректна негативна учтивост делује када између 
говорника и саговорника влада неједнакост, што опет доводи до употре-
бе конвенционалних средстава ублажавања. Заправо, претња интегритету 
саговорника компензира се, у таквим ситуацијама, извињењима или огра-
ничавањем илокуционе снаге израза различитим језичко-стилским обли-
цима и граматичким конструкцијама, као што су кондиционал, упитна, 
пасивна и безлична реченица: на пример, Да ли ће до сутра посао бити 
завршен или Посао би требало да буде завршен до сутра уместо Заврши 
то до сутра.

За прикривеном стратегијом говорник обично посеже када упућује 
молбу, ставља приговор или пак износи примедбе на рачун саговорни-
ка. Тако, иронично обојени искази Баш си пажљив или Видим, мислио 
си на мене, у одговарајућем контексту могу се протумачити као кри-
тика нечијег понашања, дакле супротно од онога што чини дословни 
садржај исказа.

Описане стратегије могу се дефинисати, са становишта Грајсове те-
орије значења као импликатуре, односно у Серловим терминима, као 
индиректни говорни чинови, будући да се таквим исказима инсинуира 
садржај који се не подудара са њиховим дословним лексичко-граматич-
ким значењем. Формулација посредством безличне или неке друге кон-
струкције, која не садржи експлицитни императив, сугерише наредбу и 
препушта, барем привидно, одлуку саговорнику да је изврши или не из-
врши. Интерпретација таквих исказа зависи, као и увек када је у питању 
импликатура, од ванјезичког контекста и инференцијалних способности 
саговорника.

Коначно, уколико постоји озбиљан ризик од угрожавања интегритета 
нечије личности – у случају критике, постављања индискретних питања 
или употребе израза са негативном конотацијом – говорник има могућ-
ност да се определи за стратегију избегавања такозваних провокативних 
чинова, било уздржавањем од коментара увредљивог и, за саговорника, 
понижавајућег садржаја, било употребом еуфемизама. Тако ће речи које 
означавају физичке недостатке или имплицирају одређени вид друштвене 
или расне неједнакости бити замењене ублаженим изразима: на пример 
попуњен уместо дебео, лице са посебним потребама уместо инвалид, Афро-
американац уместо црнац, итд.

Описане стратегије нису одвојене, нити се примењују независно јед-
на од друге; Браунова и Левинсон их класификују из теоријско-методо-
лошких разлога, али у пракси оне се комбинују, допуњују и међусобно 
прожимају.



Вербалне стратегије учтивости: индиректни говорни чинови | 17

4. Коначна разматрања

Изван домена лингвистике и прагматике, учтивост се може дефи-
нисати као нормирано, друштвено прихватљиво понашање, у језичком 
смислу, везано за исказе конвенционализованог, стереотипног карактера. 
Међутим, ако дубље размотримо суштину значења учтивости и покуша-
мо да је сагледамо као конститутивни елеменат комуникационе и сваке 
друге човекове интеракције, схватићемо да она има далеко значајнију уло-
гу од оне која јој се традиционалним тумачењем приписује.

Изложене теорије издвајају два битна аспекта овог појма: друштвени и 
етички. У првом случају, учтивост је стратегија коју говорник примењује, 
на основу свог искуством стеченог знања, како би језичко понашање ус-
кладио са институционалним околностима, као и психо-социјалним 
особинама саговорника (са његовом друштвеном улогом, образовањем, 
полом, старосним добом, итд.). Етички гледано, учтивост је принцип 
који налаже обзир према другој особи, поштовање њеног достојанства, 
друштвеног угледа, личног интегритета у најширем смислу те речи.

Коначно, учтивост је универзална и културно условљена категорија: 
универзална је, јер свака друштвена заједница и епоха поседује правила, 
која одређују шта се сматра пожељним и прихватљивим моделом пона-
шања; културно је условљена јер зависи од низа чинилаца везаних за тра-
дицију и обичаје, као и за друштвено устројство и хијерархију.
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Verbal Strategies of Politeness: Indirect Speaking Acts

Abstract: Following Grice’s idea that communication is an intentional human activity 
aimed at establishing a relationship with other persons, it is logical to assume that the 
appropriate use of language plays a key role in attaining that goal. Utterances possess 
a certain ethical and psycho-social component, as well as meaning and function - this 
means that their formulation is not only dependent on the communication intentions 
of the speaker, but on different extra-lingual circumstances having to do with the insti-
tutional context and the identities of the participants in the communication act. This 
paper gives an overview of socio-pragmatic theories dealing with interpersonal aspects 
of   communication, and, hence, considers two key concepts:  politeness  as one of the 
basic conditions of man’s verbal interaction, and  indirect speaking acts  as a discursive 
strategy aimed at its realization.
Keywords: 
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PRILOZI ZA JEDNU ANTROPOLOGIJU KIČA1

Apstrakt: U tekstu se polazi od stanovišta da su svi ozbiljniji i značajniji teoretičari kiča kao 
estetskog i kulturnog fenomena uočavali i skretali pažnju na njegovu antropološku dimenziju. 
Svaki temeljniji istraživački napor u ovom istraživačkom polju vodio je, smatra autorka, za-
ključku da se kompleksnost i multidimenzionalnost ovog fenomena ne može analitički savla-
dati i apsolvirati kategorijama objektivistički orijentisane estetike ili, pak, sociologije kulture. 
Niti je, drugim rečima, kič samo određena predmetna datost koja iskazuje neosnovane pre-
tenzije na status umetničkog, niti su za pojavu i masovnu produkciju takvih datosti odgovor-
ne isključivo opšte kulturalne okolnosti savremenih društava. Stoga su se sve one, nazovimo 
ih supstancijalističkim definicijama kiča, koje su ga određivale pomoću formalnih osobina 
predmeta koje kvalifikujemo kao kič, ispostavile redukcionističkim i nedostatnim, naspram 
onih drugih, relacionističkih definicija, koje su ga posmatrale polazeći od specifičnog odno-
sa koji pojedinac uspostavlja sa tim predmetima. U centralnom delu rada tematizovana je 
priroda tog odnosa kao univerzalne mogućnosti ljudskog odnošenja prema stvarima koje se 
kao takvo može prepoznati u svim oblicima ljudskog postojanja. Jer, kako naglašava Ludvig 
Gic (Giesz), ne postoji samo kičerska kvaziumetnost, već i kičersko ponašanje, samodoživlja-
vanje, ukratko, život u znaku kiča. Zaključak teksta predstavlja osvrt na fenomen kič-čoveka 
kao turiste, odnosno izazova koji njegovoj spremnosti da proizvodi kič i da uživa u njemu 
pruža turizam kao način na koji čovek modernog doba oblikuje svoje slobodno vreme.

Ključne reči: kič, umetnost, antropološka estetika, sud ukusa.

Na jednom mestu u svojoj znamenitoj studiji Kič, umetnost sreće ugledni 
francuski komunikolog i teoretičar kulture Abraham Mol (Moles) će ustvrditi: 
„Kič je antropološka kategorija pre nego pseudoumetnička datost; to je stanje 
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duha koje se ponekad kristalizira u obliku predmeta” (Moles 1973, 18). I većina 
drugih ozbiljnih i značajnih teoretičara ovog kulturnog i estetskog fenomena, 
uočavali su i skretali pažnju na njegovu antropološku dimenziju. Svaki temelj-
niji istraživački napor u ovom istraživačkom polju vodio je, naime, zaključku 
da se kompleksnost i multidimenzionalnost ovog fenomena ne može analitički 
savladati i apsolvirati kategorijama objektivistički orijentisane estetike ili, pak, 
sociologije kulture. Niti je kič samo određena predmetna datost koja iskazuje 
neosnovane pretenzije na status umetničkog, niti su za pojavu i masovnu pro-
dukciju takvih datosti odgovorne isključivo opšte kulturalne okolnosti savre-
menih društava.

Stoga su se sve one, nazovimo ih supstancijalističkim definicijama kiča, 
koje su ga određivale pomoću formalnih osobina predmeta koje kvalifikujemo 
kao kič, ispostavile redukcionističkim i nedostatnim, naspram onih drugih, re-
lacionističkih definicija, koje su ga posmatrale polazeći od specifičnog odnosa 
koji pojedinac uspostavlja sa tim predmetima. Kič predmet, naime, samo kri-
stalizuje i čini ilustrativnim taj kič-odnos kao univerzalnu mogućnost ljudskog 
odnošenja prema stvarima. Kiča, drugim rečima, nema bez onog kič-čoveka, 
kako je Broh (Broch) imenovao njegov psihološko-antropološki conditio sine 
qua non.2 Jer, upozorava Mol, čovek je merilo prema kojem je kič stvoren.

Iz navedenih razloga se u polazištu svoje analize ovog fenomena Ludvig 
Gic (Giesz) opredelio za jedan subjektivistički pristup u čijoj osnovi je fiksira-
nje i dešifrovanje onih kičerskih činova i stanja svesti koji se mogu pojaviti u 
kiču, ali i u istinskoj umetnosti. Kičer, dakle, i u istinskom umetničkom delu 
može pronaći „hranu” za svoje sklonosti, zadovoljiti svoje estetske preferenci-
je. U kiču je, dakle, više reč o kič-čoveku, a manje o kič predmetu. Pritom je 
važno istaći da se „stanje svesti” ovde ne shvata kao „situacija svesti”, već kao 
jedan metapsihološki, totalni aspekt ljudskoga, otprilike onako kako je Niče 
(Nietzshe) shvatao „apolonijsko” ili „dionizijsko” stanje. Gic na taj način po-
stavlja temelje za pristup kiču sa stanovišta antropološke estetike kao estetike 
kič-stanja. Taj objašnjavalački model posebno je primeren istraživanju kiča, 
jer su u kičerskom stanju odnosi subjekt-objekt na poseban način zamršeni. 
Naime, prividno objektivni predikati – sladak, lepljiv, penetrantan, egzotičan i 
slično – ispostavljaju se kao adjektivi onog specifičnog inter-esse predmetnosti 
i subjekta koji je doživljava, onog njihovog uzajamnog odnosa koji konstituiše 
svako estetsko iskustvo.

Stoga su sva ona tumačenja kiča koja zanemaruju tu njegovu subjektivnu 
dimenziju, makar i bila motivisana potrebom da se stane ukraj preteranoj difu-
ziji pojma kiča, koja razgovor o njemu često odvodi na ivicu neobaveznog ese-
jiziranja, teorijski preporna i teško održiva. Tako, na primer, Dešnerova (Des-
chner) teza o kiču kao umetničkoj slabosti, estetskom zastranjivanju, tehničkoj 
neuspelosti, može biti poreknuta jednostavnim uvidom da postoji mnogo teh-
nički neuspelog koje još uvek nije kič, kao što postoji i tehnički krajnje uspeo 

2 Cf. Broch 1979.
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kič. Osobena svojstva kiča – penetrantnost, lepljivost, topljivost, nisu iz reda 
tehnički neuspelog.

Ni razlikovanje kiča i umetnosti na osnovu postuliranih različitih tipova 
doživljajâ koje pokreću kod posmatrača, ne rešava do kraja problem kiča. To 
dolazi otuda što se i u umetnosti može uživati na kičerski način, fiksirajući se 
za onu neizbežnu brohovsku kap kiča u njoj, a neretko se i kič usvaja kao istin-
sko umetničko delo. Gic stoga pledira da se pojmovna polisemičnost i fenome-
nološki pluralizam kiča vežu za kičerska stanja kao jednu bazičnu, uvek aktiv-
nu antropološku mogućnost. Osnovna odlika kičerskih stanja je njihova lažnost 
(Ničeov „osećajčić”, Hajdegerova „neautentičnost”, Jaspersova „egzistencijalna 
neiskrenost”), koja, pre bilo kakvog filozofskog artikulisanja, biva demistifiko-
vana već na nivou svakidašnje komike, koja se temelji na svesti o lažnom životu 
i ironijskoj distanci naspram njega.

Specijalistički estetički pristup koji na kič gleda kao na antitezu umetnosti, 
uglavnom promašuje ono specifično u kiču što je latentna mogućnost i same 
umetnosti. Gic stoga pledira za jedan širi pojam kičerskoga uopšte, za tretira-
nje kičerskih objekata kao sedimenata kičerskih stanja, odnosno podsticaja za 
takva stanja. Kičerska svojstva pojedinih proizvoda shvaćena kao njihova teh-
nička nevičnost koja može, ali, podvlači Gic, ne mora delovati kičerski, za njega 
su samo od sekundarnog značaja. Gic se, dakle, zalaže, za jedan kompleksniji i 
fleksibilniji pojam kiča od onog koji se pretpostavlja u manihejskoj alternativi 
kič – umetnost.

Izvesnu mogućnost za diferenciranje umetnosti i kiča Gic vidi u razliko-
vanju uživanja u umetnosti od kičerskog osećanja. Uživanje kao takvo je uvek 
određeno objektom uživanja, ono u tom smislu pokazuje izvesnu specifičnu 
imanentnost. Estetsko uživanje kao posebna vrsta uživanja podrazumeva, me-
đutim, određenu distancu, ono, za razliku od svakog drugog uživanja, involvi-
ra i čin zauzimanja stava, kojim se transcendira pasivno uranjanje bez ostatka 
koje se dešava u pukom uživanju. Nadalje, umetnički predmet kao predmet 
estetskog uživanja se u činu uživanja osamostaljuje od subjekta uživanja, koji u 
estetskom stavu3 postaje indiferentan prema njegovoj faktičkoj egzistenciji. Sud 
ukusa kao intelektualna, dakle suprauživalačka instanca u recepciji umetničkog 
dela, isključuje interes za egzistenciju predmeta o kome sudimo. U njemu se, 
tvrdi Kant (1991, 96), prosuđuje na osnovu čistog posmatranja, odnosno opa-
žanja ili refleksije opažanja. Jedino predmet takvog, bezinteresnog dopadanja, 
može se nazvati lepim.

Sud ukusa je, dakle, isključivo kontemplativan, onaj, naime, koji svojstva 
jednog predmeta povezuje samo sa osećanjem estetskog zadovoljstva ili nezado-
voljstva. Svaki sud o umetnosti u koji se meša ma i najmanji interes, pristrasan 
je i kao takav ne predstavlja sud ukusa. Odupreti se kič-doživljaju znači, da-
kle, pristati na odsustvo interesa u susretu sa jednim umetničkim delom, kojem 

3 O specifičnosti estetskog stava naspram svih drugih stavova prema predmetnom svetu 
opširnije u: Hospers 1973, 396–407.
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 pristupamo kao objektivizovanoj vrednosti, nezainteresovani za osećanja koja bi 
ono moglo da pokrene u nama. Jer, svaki sud ukusa kome su radi dopadanja 
potrebne primese draži i ganuća, koji ih, štaviše, pretvara u merilo svoga odobra-
vanja, još uvek je predestetski. Onda kada se draži i ganuća izdaju i usvajaju ne 
samo kao doprinos opštem estetskom dopadanju, već i kao lepota po sebi, tada se, 
zapravo, upozorava Kant (1991, 112), materija dopadanja izdaje za formu.4

Ono što je differentia specifica estetskog uživanja u odnosu na ostale tipove 
stanovišta u kojima se takođe iskazuje indiferentnost prema postojanju pred-
meta, sadržano je u njegovom karakteru igre. Fikcionalizam igre, njeno „kao 
da”, analogon je nezainteresovanosti estetskog uživanja prema egzistenciji pred-
meta. Zajednički im je, takođe, i momenat dobrovoljnosti. I ulazak i izlazak iz 
estetske sfere, odnosno sfere igre su neprisilni činovi. Subjekat može izabra-
ti napuštanje estetske distance i zapasti u ne-estetsko, čisto uživanje, kao što 
se može opredeliti i za deziluzionisanje igre. Na njemu je da izabere ostajanje 
na nivou zainteresovanosti ili njeno poništenje i priklanjanje nezainteresova-
nom stavu. Kič-čovek bira ono prvo, on dakle bira poziciju zainteresovanosti za 
umetničko delo, kome pristupa očekujući da ono pokrene u njemu određena 
osećanja, odnosno raspoloženja kao kompleksnija osećajna stanja. Ingenioznost 
kičerskog oka sastoji se upravo u tome, u otkrivanju tih kičerskih, dirljivih as-
pekata umetničkog dela ili stvarnosti same. Osnovnu funkciju kiča Gic i vidi u 
tom de-demonizovanju života, u prvom redu njegovih tragičnih aspekata, onih 
jaspersovskih „graničnih situacija” (bolesti, nedaća, smrti, rata...), koje kič pre-
obraća u dirljivu, romantizovanu idilu.5 Jer kič čovek je u stalnom nastojanju 
da umakne tragičnosti zbiljske egzistencije koju radije prihvata u formi njenih 
retuširanih, idiličnih surogata. Vredelo bi u tom smislu razmotriti semantičku 
vrednost tekstova takozvane novokomponovane narodne muzike, pseudoumet-
ničkog specifikuma naših prostora, koji je u protekle tri decenije doživeo snaž-
nu ekspanziju, ili, recimo, grobljansku arhitekturu našeg vremena, spomeničke 
epitafe, sadržaje novinskih čitulja i slično.6 Ali, ta uporno zaobilažena tragičnost 
života vraća se kič-čoveku kao tragičnost simuliranog, neautentičnog života ka-
kav on bira umesto istinske ljudske egzistencije sa njenim golemim bagažom 

4 To se dešava, recimo, u samoopravdavajućem argumentu porno-kiča, kojim se argumentom 
nago žensko telo kao izvor seksualnih draži proglašava „najlepšom stvari na svetu”. Više o 
tome u: Volli 1972.

5 O smrti kao graničnoj situaciji i ritualima koji je prate kao snažnom uporištu kiča uporediti: 
Dorfles 1963, 133–136.

6 O tome opširnije u: Čolović 1985. Dragocen prilog izloženoj tezi pruža i neočekivano 
iskreno, svojevremeno izrečeno priznanje nekadašnjeg prvog čoveka najmoćnije medijske 
kuće na ovim prostorima da je neposredno pre i u toku ratnih zbivanja devedesetih 
godina proteklog veka, svoj programski koncept bazirao upravo na forsiranju tzv. 
novokomponovane narodne muzike i umetnički bezvrednih anglo– i hispano-američkih 
televizijskih serija, takozvanih „sapunskih opera” (Dinastija, Dalas, I bogati plaču, Divlja 
ruža, Kasandra...). Obrazloženje je glasilo: trankvilizujućim efektima tog dela programa 
trebalo je amortizovati deprimirajuće efekte njegovog informativnog segmenta u kojem su 
dominirale katastrofične slike društvene zbilje, svakodnevice u kojoj se živelo.
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nedaća i „graničnih situacija”. Od umetničkog dela takav čovek očekuje da bude 
dirnut njime, pa čak i da uživa u sopstvenoj dirnutosti. A estetičko dopadanje, 
upozorava Hartman (Hartman 1979, 83), nije ka sebi okrenuto osećanje dirnu-
tosti, niti je estetsko uživanje samouživanje. Naprotiv, tamo gde se ono završava 
u samouživanju, tu više nije reč o estetskom uživanju, a osećanje za umetničku 
vrednost predmeta tu se sasvim zatomljuje. Samouživanje je estetski perverzan 
stav koji deluje razorno na estetske vrednosti dela. Stoga sva težina estetičkog 
osećanja prijatnosti leži na njegovoj objektivnoj strani, odnosno u onoj njego-
voj dimenziji koja ukazuje na vrednosti.

***

U kičerskom stanju ukida se distanca između subjekta i objekta bez koje 
nema autentičnog estetskog doživljaja, njihov odnos dobija karakter stoplje-
nosti, sjedinjenosti, osmoze. Ta činjenica obezbeđuje kiču penetrantnost i le-
pljivost kao njegova temeljna strukturna svojstva, zbog čijih ekspanzionističkih 
tendencija kič i jeste postao u određenom smislu „svetska sila” (Kelerer). Gic to 
naziva podatnom dostupnošću kiča, njegovim apelom na prihvatanje, efektom 
„ulovi me!”. „Za razliku od ‘opore’, ‘hladne’, ‘nepristupačne’ umetnosti, razblud-
nost, egzibicionizam kiča očituje se već u njegovom fenomenološkom karakteru 
izlaženja u susret, a ne tek na tematskom planu, na planu iskaza” (Gic 1990, 81). 
Na drugom mestu on to naziva strukturnom nečistoćom kiča koja podjednako 
karakteriše i kičersko doživljavanje i njegove konkretizacije. On dopušta da i 
objekti igre sadrže izvestan apel, ali je aktivnost na koju oni pozivaju spontana 
i sa distanciranom svešću o igri.

Gomilanje sinestezija, onaj Molov princip čulnog totalitarizma kao glavno 
svojstvo tehnologije kiča, odaje bazičnu nesigurnost kič-čoveka, njegovu po-
trebu da na taj način maksimalno osigura svoje uživanje koje i sam identifiku-
je kao neautentično, patvoreno. Sociološke odrednice kiča kao „jeftinog” Gic 
tumači upravo u tom, psihološkom ključu – kao jeftinoću stanja doživljavanja, 
budući da je duševno ulaganje u akt njegove recepcije besprizorno malo. Ili, 
kako bi rekli Horkhajmer i Adorno (1974, 133), proizvodi kiča mogu raču-
nati s tim da čak i u stanju rastresenosti budu budno konzumirani. Njihovi 
konzumenti, tvrdi Melvin Tjumin (Tumin 1965, 555), na istinsku kreativnost 
gledaju sa sumnjičavošću i nepoverenjem zato što ona podrazumeva, iznad 
svega, različitost, netoleranciju prema osrednjosti i insistiranje na postizanju 
ličnog identiteta.

Sve ovo još uvek ne znači da je ono estetsko u suštini subjektivne priro-
de. Njegova bit je, upravo suprotno, izlaženje iz sebe, susretanje nečeg Drugog, 
makar ono bilo shvaćeno i kao ekstrapolacija subjektivne svesti, jer i ta odred-
ba ukazuje na intencionalnu usmerenost doživljaja ka nečem nesubjektivnom, 
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što je od konstitutivnog značaja za estetsko iskustvo u celini. Kod kičerskog 
doživljaja ta intencionalnost svesti, ta težnja ka transcendiranju svoga Ja i nje-
gove potrebe za osećanjima, biva redukovana na najmanju meru. Tendencija 
ka „dobrom”, „svetom”, „patriotskom”, naknadno ugrađena u kič, izraz je po-
trebe za a posteriornom intencionalnošću kojom će se donekle iskupiti za onu 
primarnu osećajnost koja teži zatvorenosti, samodovoljnosti, imanenciji. Reč je 
o onome što Gic naziva alibijem slobode. Prividno iskrenim i aktivnim usme-
renjem ka vrednostima i idealima kao činom slobode koji bi morao, ukoliko je 
doista iskren, da rezultira razarenjem one imanencije pukog uživanja (a upravo 
to u kiču izostaje), kič u stvari iskazuje nedovoljno samopouzdanje i tako se, 
u krajnjoj konsekvenci, samoopravdava. On simulira transcendirajuće činove 
slobode, „predstavlja se plemenitim, skrušenim, patriotskim, tobože zastupa 
istinu, lepotu i uzvišenost, ali sve to čini na kičerski način, što znači da se ide-
al izopačuje u svoju suprotnost, naime, sračunato postaje predmetom naslade” 
(Gic, op.cit., 82). Transcendencija koju nudi kič, drugim rečima, uvek je pseu-
dotranscendencija. „Jeftinoća” konformističkog ukusa (onog koji preferira kič 
nad istinskom umetnošću) sastoji se u „jeftinoći” uživanja u tim, po sebi „sku-
pim” idealima i vrednostima. U tome Gic vidi fundamentalnu neistinitost kiča, 
pre nego u njegovim tehničkim nedostacima.

Imanencija svesti je, dakle, u kiču dominantna. Kič nas vraća sebi, on nas 
uljuljkuje, obuzima, ispunjava. Ona estetska distanca bez koje nema umetnič-
kog doživljaja, u kičerskom doživljaju biva potisnuta u korist osećanja prijat-
nosti, ganutosti, uzbuđenosti. Onome ko u njemu kičerski uživa, umetničko 
delo je samo povod za takva stanja, a ne vrednost po sebi. Stoga „prijatno” kao 
osnovna odredba konformističkog ukusa (onog koji preferira kič nad istinskom 
umetnošću) prethodi u evoluciji ukusa estetički relevantnim tipovima ukusa 
koje Kant identifikuje kao „lepo” i „uzvišeno”. Konformistički ukus kao takav je 
predestetički tip ukusa.

I Gic poput mnogih drugih autora smatra da je potreba da se deklariše 
kao umetnost konstitutivno svojstvo kiča i krupan dokaz njegove estetske ne-
doraslosti. Vredan pažnje je, međutim, po Gicovom mišljenju kič koji zadržava 
distancu prema samom sebi i tako se svesno samorelativizuje i samoprevazilazi. 
Na taj način se, naime, ozbiljno ugrožava ona osećajna samodovoljnost i so-
lipsizam kiča, ona emotivna „ušuškanost” i sklonost ka familijarizovanju bez 
koje on u suštinskom smislu ni ne postoji. To poigravanje kičom i njegovo kri-
tičko savladavanje Dofles prepoznaje u nekim delima pop-arta, mada s pravom 
upozorava da je prilično teško razlikovati slučajeve u kojima se to dešava od 
onih u kojima ta selfconsciousness kičerskog, to njegovo „nadigravanje” i umet-
ničko transponovanje izostaju. Jer, ironična distanca koju umetnik zauzima na-
spram kič-tvorevina još uvek ne garantuje i estetsku distancu bez koje nema 
umetnosti. Ali je jedno nesumnjivo – ironijska distanca snažno podriva onaj 
osećajni solipsizam kiča, odnosno onoga ko ga usvaja, onu njegovu samodo-
voljnost i imanentnost njegove svesti.
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Ova metaestetička i metasociološka koncepcija kiča kakvu nudi Gic, do-
zvoljava mu da njegovo fenomenalno područje proširi na ljudsko postojanje 
u svim njegovim oblicima. „Ne postoji samo kičerska kvaziumetnost, već i ki-
čersko ponašanje, samodoživljavanje, ukratko, život u znaku kiča” (Gic, op.cit., 
113). Ona lakoća sa kojom se termin kič iz sfere likovne umetnosti u koju je 
najpre bio situiran, proširio na ostale oblasti, bila je omogućena upravo činje-
nicom da je on nešto više od puke tehničke manjkavosti, da je, štaviše, obeležje 
jedne kompleksne strukture ljudskog doživljavanja u celini. Kič kao pseudou-
metnost je, ponovimo to, samo predstavljanje, opredmećivanje, konkretizovanje 
kičerskoga. Ono se kao „mogućnost ljudskoga” ospoljava i u drugim, neumet-
ničkim sferama života, kakva je, recimo, politika.7 Jer, kaže Gic, „sa estetske 
distance koju kao posmatrač mogu da zauzmem, na mene će kičerski delovati 
milosrdni gest državnika i to zato što taj gest vidim kao da sam sebe prikazuje, 
nudi uživanju” (Gic, op.cit., 113).8

***

U skladu sa osnovnom tezom svoje koncepcije kiča, Gic odgovara i na 
ustaljeno pitanje o nepravosti materijala u kojem kič „radi”. Tu nepravost Gic, 
naime, vidi u odsustvu transcendencije ka vrednostima, u probijanju materija-
la u prvi plan, u njegovoj samosvrhovitosti. Estetska „jeftinoća” podrazumeva 
upravo to, a ne ovakvu ili onakvu kakvoću materijala. Popularizacijom klasičnih 
umetničkih ostvarenja (filmskom obradom velikih romana i drama, recimo) 
ukida se taj momenat nadilaženja, transcendiranja, bez kojeg nema autentične 
umetnosti. To je pokušaj „da se mase zabave nečim što je bio autentični kultur-
ni proizvod, da ih se ubedi da Hamlet može biti isto toliko zabavan koliko i My 
Fair Lady... Postoji mnogo velikih stvaralaca koji su nadživeli vekove, ali je još 
uvek otvoreno pitanje da li će se pokazati sposobnim da nadžive zabavne verzi-
je svojih zaveštanja”, piše Hana Arent (1971, 99).

Svestan mogućnosti da se kičerski doživi i autentična umetnost, savremeni 
umetnik, naročito umetnik reči, svesno zaobilazi rizičnu zonu lepog i otvara 
svoju umetnost za uticaje iz estetski sasvim neutralnih sfera kakve su filozo-
fija, psihologija, antropologija. Moderna umetnost tako, zapaža Dejna Polejn 
(Polan) „na izvestan način ponovo insistira na težini težinom inače  prebogate 

7 Više o tome u: Radojičić 2016 a i Radojičić 2016 b.
8 Takve milosrdne gestove državnici, i aktualni i pretendenti na taj status, iskazuju uglavnom 

prema deci, bolesnicima, radnicima, ratarima, dakle, deprivilegovanim društvenim grupama 
čija je egzistencijalna situacija gotovo idealan okvir za demonstriranje, ali i pobuđivanje 
lažne sentimentalnosti, jedne od, kako smo videli, ključnih konvencionalnih komponenti 
kičerskog ponašanja i doživljavanja, isto onoliko koliko i njegovih opredmećenja. Tim 
gestovima politički aktivisti pribegavaju uglavnom u toku predizbornih kampanja, što 
potvrđuje i politički život na ovdašnjim prostorima poslednjih godina.
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 ozbiljne, ‘teške’ umetnosti” (Polan 1989, 50). Umesto za nadvladavanje kiča 
koje ne može obezbediti recepciji sopstvenog dela kod njegovih primalaca, mo-
derni umetnik se opredeljuje za takvu deestetizaciju svoga delanja koja ga lišava 
obaveze da o kiču uopšte i razmišlja.

U savremenoj književnosti je stoga na delu svojevrsna metafizika nelagod-
nosti, teskobe, antiraspoloženja (strepnje, dosade, gađenja) proistekla iz kritič-
kog i polemičkog stava umetnika prema kič-produkciji čija je prevashodna in-
tencija da provocira raspoloženja (što se, kako smo videli, postiže elementima 
dirljivog, sentimentalnog, gigantskog). To je ono što Vatimo (Vattimo) naziva 
samoubistvom iz protesta: „Protiv kiča i masovne, manipulisane kulture, este-
tizacije na niskom nivou, umetnost je često reagovala tražeći utehu u apore-
tičkim stavovima, poričući elemente neposrednog uživanja u delima – njihov 
‘gastronomski’ aspekt– odbacujući komunikativnost, birajući jednostavno tiši-
nu” (Vatimo 1991, 58). No, takav gest umetnika može biti motivisan i nekim 
drugim razlozima. Umetnost jednog otuđenog sveta koga razdiru antagonizmi, 
koji je samo jedan razbijeni totalitet, i ne može činiti ništa drugo, ukoliko želi 
da bude na visini svog istorijskog zadatka, nego, kako kaže Adorno, izražavati 
taj rascep i nesklad u čoveku i svetu. Ona u jedinstvu tradicionalnog umetnič-
kog dela otkriva nešto nasilno, nereflektovano i prividno, „tip jedinstva koje je 
moguće samo po cenu gušenja i razgraničenja od onoga što je disparatno, što 
se ne može integrisati, što je prećutano i potisnuto”, piše Albreht Velmer (Well-
mer 1987, 27). Otvorene forme moderne umetnosti odgovor su emancipova-
ne estetske svesti na to prividno i nasilno fingiranih smisaonih totaliteta koje 
nudi tradicionalna umetnost. Tako umetnost moderne, izražavajući tu novu 
epohalnu situaciju čoveka i njegovog sveta, u najvećem stepenu je, kao njena 
samosvest, i prevazilazi.

Taj „faktor neuravnoteženosti i anomalije” (Dorfles), to osećanje apsurda, 
besmisla i teskobe ljudskog postojanja koje se uvlači u dela moderne umetnosti 
zajedno sa onim elementima disimetrije, disharmonije, disritmije kao njenim 
novim ekspresivnim konstantama9 nije, ipak, istorijsko-umetnički novum na-
šeg vremena. Taj fenomen Dorfles prepoznaje i u umetnosti starih civilizacija 
u periodima njihovog opadanja, umetnosti koja je takođe sadržavala taj etički 
„faktor uznemirenja”. Upravo ta dimenzija čini modernu umetnost nepopular-
nom, neprimerenom estetičkim preferencijama masa, koje se stoga još odluč-
nije okreću kiču koji privlači obećanjem sreće, lagodnosti, konfora. Jer, „kič je 
zdrav, pošteđen svih grešnih preterivanja apsolutne umetnosti”, podseća Mol. 
On nudi „unapred garantovanu harmoniju” (Horkhajmer i Adorno) koja se 
izruguje s mukom i golemim umetničkim naporima izborenoj harmoniji is-
tinskog umetničkog dela. Izgleda da je Tojnbi (Toynbee) bio u pravu kada je 
svojevremeno upozoravao: „Ezoterizam ima svoju Nemezis (božanstvo koje 
oličava božansku pravičnost, koje nagrađuje dobro, a kažnjava zlo, prim. M. 

9 Opširnije o tome u: Dorfles 1991.
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R.). Nemezis je činjenica da kada umetnici stvaraju samo za sebe same ili odre-
đene, uske krugove, prezirući pritom publiku, publika uzvraća ignorancijom 
ezoteričnih umetnika, a na ovaj način nastao vakuum ispunjavaju šarlatani” 
(Toynbee 1970, 18–19).

Za razliku od dela avangardne umetnosti, kič ostvarenja sama idu u susret 
publici. Ona prva, naime, ne traže publiku, jer daju odgovore na pitanja koja 
postavlja sama umetnost, zamišljena nad sopstvenom budućnošću, pre nego 
publika kojoj se obraća. Perspektiva je sama išla u susret Sezanu, a Šenbergu 
tonalitet, smata Difren (Dufrenne). Takva dela, međutim, pre ili kasnije po-
činju da vrše presudan i dugotrajan uticaj na stvaralačku praksu, pa i na ukus 
publike. No, može se desiti da publika stigne prekasno, „a svi umetnici nemaju 
strpljenja ili toliko sredstava za život da iščekuju priznanje koje katkad dobijaju 
tek posle smrti. Zato prvenstveno i postoje dela koja sama idu u susret publici, 
koja nastoje da joj se dopadnu i da odgovore na njena očekivanja”, zaključuje 
Difren (1982, 100).

Možda se ekspanzija kiča u savremenom dobu hrani i epohalnom nesklo-
nošću umetnosti koja više ne može, kako je tvrdio Hegel, da zadovolji najviše 
potrebe duha, jer su te potrebe racionalne, umske prirode. Umetnost koja isti-
nu, tu stvar uma par excelence prezentuje u čulnom obliku, zaostaje kao takva 
za ostalim sferama duha (nauka, filozofija) u kojima je istina prisutna u mnogo 
neposrednijoj, direktnijoj formi i, što je možda presudnije, bez balasta čulnog 
na sebi. Stoga čovek modernog doba, čak i onda kada se obraća umetnosti a ne 
nauci ili filozofiji, biva zainteresovan za onu njenu čulnu, sadržinsku, u krajnjoj 
instanci neestetsku dimenziju (od Braće Karamazovih ili Rata i mira usvaja se i 
pamti samo fabula, radnja, „siže”, ukoliko se moderni konzument uopšte odluči 
za literarnu, a ne filmsku verziju ovih dela, u kojoj se do onoga do čega je njemu 
stalo dolazi mnogo brže, odnosno prekim putem). U tom pogledu se sudbina 
istinskih umetničkih dela malo razlikuje od sudbine kič-ostvarenja, što impli-
cira zaključak da receptivna struktura savremenog čoveka tesno korespondira 
sa onim Brohovim „kitsch-menschom” koji čak i umetničkom delu pristupa 
na kičerski način, sa onim apriornim neestetskim konstitutivnim klišeom. Čak 
ni savremeno umetničko delo, uočava Sreten Petrović (1989, 77), iako uveliko 
lišeno sadržinskog, predmetnog sloja, ne odjekuje na estetskoj ravni kod onih 
sa kojima komunicira, jer je ta ravan ideološki i sociološki snažnim razlozim 
blokirana, već na jednoj drugoj, onoj, naime, koja je pre svega utilitarna i za-
interesovana. Za modernog čoveka nije više ni bitno da li se radi o remek-de-
lu ili drugorazrednoj tvorevini, već da li je ona funkcionalna na pragmatičkoj 
ravni doživljaja, do koga je savremenom recipijentu uglavnom jedino i stalo u 
tom estetski pervertovanom opštenju. Moderni umetnik na to odgovara pot-
punim ukidanjem čulne, predmetne, sadržinske dimenzije svoga dela (nefigu-
rativno slikarstvo, atonalna muzika, pozorište pokreta...), što okreće mase kiču 
još snažnije nego ona atmosfera antiraspoloženja u delima moderne umetnosti 
koja još uvek ostaju pri figuraciji, fabuli, „sižeu”.
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U modernoj umetnosti je, dakle, redukovan na najmanju moguću meru, 
ako već nije i sasvim ukinut, komunikativni, semantički elemenat, izostala mi-
metička, ikonička svojstva, potrošeno metaforičko značenje. Delo modernog 
umetnika nije više, kako bi rekao Difren, proizvod jedne zaumne, iracionalne 
prakse, već teorija jedne sistematske prakse. Tako sa modernom umetnošću eli-
tizam profinjenog ukusa biva smenjen elitizmom pouzdanog znanja. Zato će 
manifesti, tekstovi, rasprave, predgovori katalozima od početka 20. veka postati 
redovan deo umetničke aktivnosti modernog umetnika koji se više ne zado-
voljava pisanjem romana i slikanjem slike, već počinje i da objašnjava publi-
ci značenje svoga rada, postaje teoretičar svoje prakse. To je ona „diskurzivna 
izraslina” na telu moderne umetnosti. „To nije protivrečnost, to je strogi korelat 
jedne individualističke umetnosti oslobođene svake estetske konvencije, koja 
samim tim zahteva ekvivalentnu vrednost svojevrsne mreže čitanja, dodatke 
o načinu upotrebe” (Lipovecki 1987, 86). Ali, takva umetnost poziva i onoga 
kome se obraća na jednu drugačiju, krajnje personalizovanu recepciju. Posma-
trač je, naime, pozvan da sarađuje na delu, da bude koautor. Lipovecki se spori 
sa Ekom koji je smatrao da je saučestvovanje recipijenta nužno zato što su vi-
šeznačnost, multidimenzionalnost postale nove estetske vrednosti, novi estetski 
ciljevi. Moderno umetničko delo je po Ekovom mišljenu nastalo sa autorovim 
predumišljajem na višeznačnost i neodređenost, ono je, dakle, hotimično i cilj-
no sazdano kao takvo. Slično stanovište prepoznajemo i u sledećim Grinbergo-
vim (Greenberg) rečima: „Sa avangardom šok, skandal senzacija, mistifikacija, 
postaju prihvaćeni kao ciljevi za sebe i nisu više omalovažavani kao početni, 
sporedni efekti umetničke novine koji se polagano troše i nestaju. Sada ovi, do-
tad sporedni efekti, bivaju namerno i svesno ugrađeni u umetnost” (Greenberg 
1971, 18). Sloterdijk to naziva estetskim načelom, estetskom strategijom šoka 
kao nosioca raporta publici nove umetnosti.10 Lipovecki, međutim, smatra da 
je višesmislenost pre uzgredni rezultat nego planirani efekat, ona je posledica 
nove umetničke problematike proistekle iz jednog novog koncepta umetnosti, 
njenog mesta i zadatka u savremenom dobu.

Ti procesi u modernoj umetnosti o kojima govore gotovo svi njeni ozbilj-
niji teoretičari, iz današnje perspektive čine se ireverzibilnim, budući da su se 
svi radikalni pokušaji komunikacijske obnove umetnosti (umetnosti nacizma i 
socijalističkog realizma su najradikalniji među njima) pokazali kontraproduk-
tivnim, jer su uglavnom rezultirali delima vrlo niske umetničke vrednosti ili, 
pak, završavali u sferi čistog kiča. Komunikacijsku i ideološku ulogu umetnosti 
danas preuzimaju mediji, a umetnost je izgubivši neka stara stekla nova svojstva 
koja, po Dorflesovom mišljenju, pripremaju put jednoj novoj koncepciji života i 
uljuđenosti. Ovaj autor ne spori da se savremeni život otrgao ispod dominacije 
umetnosti, čak i kada je reč o visokokultivisanim osobama (naučnicima, umet-
nicima), koje se javno deklarišu kao nepokolebljivi pobornici prave umetno-
sti, dok su privatno okruženi eklatantnim primercima kiča. „Drugim riječima, 

10 Cf. Sloterdijk 1988, 16. 
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umjetnost o kojoj se razmišlja, koja se studira, za koju se vjeruje da je poštovana, 
nije više ona koja nas okružuje, koja se miješa sa našim svakodnevnim životom” 
(Dorfles 1963, 73). Umetnost svakodnevnog života je prvenstveno u funkciji za-
bave koju Dorfles smatra veoma značajnom za zdrav i razborit ljudski život. On 
ukazuje na, po njegovom mišljenju ekvivalentnu komponentu i u nekim drugim 
manifestacijama ljudskog duha kakve su, recimo, nauka ili religija.

Tu činjenicu konstatuju i Horkhajmer i Adorno: „Fuzionisanje kulture i 
zabave danas se ne odvija samo kao depravacija umjetnosti, nego ujedno i kao 
nužno produhovljavanje zabave” (op.cit., 155). Istinska umetnost, međutim, 
samo kao „otuđena”, kao ona koja transcendira postojeću realnost i njene prin-
cipe i zahteve, pa i zahtev za lakom zabavom, postiže sublimaciju nagona, onu 
aristotelovsku katarzu kod onih kojima se obraća. Inkorporiranje umetnosti 
u kuhinju, dnevnu sobu, kancelariju ili supermarket, jeste akt desublimacije, 
nadomještanja posredovanog zadovoljstva neposrednim. To je desublimacija s 
„pozicije snage”, praktikovana, kako kaže Markuze (Marcuse), u društvu koje 
sebi može dozvoliti da pruži više nego ranije jer radosti koje ono pruža proi-
zvode društvenu koheziju i zadovoljstvo. Na delu je, dakle, kategoričan je on, 
„sramno sjedinjenje estetike i zbilje” (Marcuse 1989, 80).

Bilo kako bilo, estetizovanje je postavljeno u sam temelj građanskog druš-
tva. U njemu je, tvrdi Fric Haug, položeno to da ono stalno proizvodi, s jedne 
strane, potrebu za legitimisanjem onih koji vladaju, a s druge strane, potrebe 
onih kojima se vlada, „a kojima je zajedničko da unutar kapitalističkog sistema 
i od strane kapitalističkog sistema mogu samo prividno da budu zadovoljene – 
a to znači, pored ostalog, posredstvom estetizovanja” (Haug 1981, 135).

***

Vratimo se još jenom onom kič-čoveku, njegovoj spremnosti da proizvodi 
kič i da uživa u njenu, i onom snažnom izazovu koji toj spremnosti pruža tu-
rizam kao način na koji čovek modernog doba oblikuje svoje slobodno vreme, 
provodeći svoje ferije „na strani”, u masi „sebi sličnih”. Jer, moderni turizam kao 
organizovani masovni saobraćaj (organizovano je vreme polaska i povratka, 
uslovi pod kojima se putuje, boravišta i njihova „turistička ponuda” sa mno-
gobrojnim doživljajnim mogućnostima) niveliše i kolektivizuje svest putnika i, 
kako zapaža Gic, redukuje i samu mogućnost da se čovek otrgne kičerskom do-
življavanju. Reklamni prospekti sa svojom „ponudom doživljaja”, načinom na 
koji su koncipirani ni ne kriju da se obraćaju onom kić-čoveku u turisti. Oni, 
zapravo, pretpostavljaju kao datu izvesnu latentnu povezanost između turizma 
i ljudske sklonosti ka kiču. „Na isti način se i u samom odmaralištu pri pripre-
manju onih ‘opšteatmosferskih’ kao i posebno-faktičkih ponuda, vodi računa, 
često uz velike ekonomske izdatke – o konzumentu kiča”, piše Gic (op. cit., 111).
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Egzistencijalistički posmatrano, čovek kao savremeni turista samo je po-
sebno podesna i uočljiva činjenica onog Paskalovog (Pascal) „divertismana”, 
kao osnovne karakteristike ljudske egzistencije. A to znači bekstva, povlače-
nja od stvarnog života i njegove faktičke nezbrinutosti sadržane u svakidašnjoj 
strepnji, dosadi, brizi. Taj fiktivni put iluzionizovanja sebe sama i svoga sveta 
jeste, kao što smo videli, konstitutivni činilac kič-čoveka i tog njegovog „diver-
tismana”. Kič čovek, između ostalog i kao turista, „preobražava sebe sama i svet 
svojih doživljaja, i to posredstvom specifičnih iluzija koje nalaze izvanrednu 
potporu u objektivnom uživanju kiča” (Ibid., 110).

Ali, potraga za srećom i eskapizam u razonodu koji konstituišu turistič-
ku kič-svest, nisu eskapizam i potraga za nečim naprosto nepoznatim kakve 
srećemo kod pustolova, niti potraga za statičnim, stvarnim mirom. Tu je reč, 
pre svega, o prijatnoj pseudopustolovini. „Između dosade i stvarne pustolovine, 
između odveć stranog i odveć prisno znanog, između indolencije i angažmana, 
leži turistička prijatnost”, piše Gic (Ibid., 111). On ukazuje na dva fenomena iz 
domena turističkog kiča – suvenir i ruinu, toliko česte da ne traže nikakav „po-
zitivistički” dokaz o svojoj zastupljenosti.

Suvenir je svojevrstan fetiš prošlosti, fetiš sećanja na nju, tu dimenziju vre-
mena na koju kičerska svest gleda sa setom, uvećavajući samim tim onu rezo-
nancu njenog štimunga, pridajući joj patinu, svojevrsnu auru koja se nazire iza 
onih setnih uzdaha za njom – Tempi passati, Aetas aurea! Suvenir je estetska 
objektivacija tog kičerskog „koketiranja sa minulim”. Gic ne spori da suvenir sa 
umetničkog stanovišta može biti veoma vredan, ali će on kod kič-čoveka uvek 
izazivati onu kičersku perverziju vlastite svesti o vremenu. „I to se fenomeno-
loški da lako razumeti: ako već sećanje sa svojim specifičnim štimungom i au-
rom minuloga lebdi negde između moje sadašnjice (i njene akutne realnost) i 
moga vremenskog ‘egzotizma’, to jest prošlosti, onda suvenir svojom opipljivom 
faktičnošću svakako olakšava ovakvu prijatnu ambivalentnost” (Ibid., 135).

Vremenski egzotizam (prošlost) i prostorni egzotizam (daljina, strani svet), 
u suveniru se susreću i dopunjuju. Stoga je, tvrdi Gic, jedan kičerski bodež is-
tinskog pustolova kojim se on branio u tuđini, u izvesnom smislu manje ki-
čerski nego što je to, u umetničkom smislu možda veoma vredan, suvenir sen-
timentalnog turiste. Gic se na ovom mestu vraća svojoj ishodišnoj tezi da se 
i jedno umetničko delo može usvajati na kič-način (nije bitno što je u ovom 
slučaju reč o njegovoj reprodukciji, manje ili više uspeloj), odnosno da je antro-
pološka, a ne estetska dimenzija ona u kojoj se odlučuje o kiču. Kičersko se, na-
ime, u ovom slučaju meri sentimentalnom uslovnom vrednošću koju poseduje 
„ključ draži” – suvenir. A tu njegovu uslovnu vrednost u doživljajni aktualitet 
prevodi onaj ko uživa.

Ruina je drugi primer turističkog kiča. Ruine mogu biti i sami suveniri, 
prikazani na razglednicama ili kao minijature. Nasuprot široko rasprostranje-
nom mišljenju, romantika nije bila ta koja je prva otvorila čoveku oči za „lepo-
tu ruina”. „Pre bi se reklo da se ovde odigrala sledeća inverzija: renesansa je (i 
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to u prvoj generaciji) visoko cenila antički torzo, ali ne zato što je, već uprkos 
tome što je bio u pitanju torzo. Čovek je nalazio njegovu lepotu, ali ‘nažalost’ 
(!) samo kao ruinu. Sledeća generacija je izokrenula tu ‘ruinu lepote’ u ‘lepotu 
ruine’„ (Gic, op.cit., 138). Odatle do industrijske proizvodnje ruina put je bio 
kratak – ruine su počele da se postavljaju u predele kao patuljci u vrt, kako bi 
ih „ulepšale”.
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The text is founded on the stand that all the serious and significant theorists of kitsch 
as a cultural and aesthetic phenomenon have perceived and pointed to its anthropolog-
ical dimension. According to the author, each thorough effort in this field of research 
has led to a conclusion that the complexity and multiple dimensions of this phenom-
enon cannot be mastered in an analytical manner by means of the category of objec-
tively oriented aesthetics or sociology of culture. In other words, neither is kitsch just a 
certain given fact expressing unfounded claims to the artistic status nor are the cultural 
circumstances of modern societies exclusively responsible for the phenomena and mass 
production of such given facts. Consequently, all of them – let us call them substantion-
alist definitions of kitsch – which have defined it by means of the formal properties of 
the objects we qualify as kitsch, have proved to be reductionist and insufficient, contra-
ry to the other type of definitions, the relationist ones, which observed it starting from 
a specific relation that an individual forms with such objects. The central part of the 
paper thematizes the nature of that relation as a universal potential of human treatment 
of objects, which, as such, can be recognized in all the forms of human existence. For, 
as Ludwig Giesz emphasizes, there is no just kitsch as quasi-art, there is also kitschy 
behaviour, self-experience, in short – a life in a kitschy style. The conclusion of this text 
represents a view of the phenomenon of a kitschy person as a tourist, i.e. the challenges 
offered by tourism as a manner in which a person of today shapes their leisure time to 
their readiness to produce and enjoy kitsch.

Key words: kitsch, art, anthropological aesthetics, judgement of taste
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OPOMENA NAJBLIŽEG ROĐAKA:
KING KONG I PORODIČNA SRAMOTA1

Apstrakt: Tema članka je rekonstrukcija onog „neprijatnog srodstva” koje najmanje od 
osamnaestog veka karakteriše ljudsku percepciju čovekolikih majmuna. Kao pokazni 
primer savremenih dilema u tom asimetričnom odnosu poslužio je film King Kong, 
odnosno reakcije koje je izazvao. Tome je posvećen prvi deo rada. U drugom delu se 
izlaže prirodnonaučna (pra)istorija kolebanja oko kategorisanja majmuna i (ne)pri-
znavanja njihove razvojne povezanosti sa ljudima. U zaključku se sugeriše mogućnost 
oslobađanja od straha od zajedničkog porekla primata i ukazuje na emancipatorski po-
tencijal vizije „čudovišta” u zaparloženoj industrijskoj kulturi.

Ključne reči: majmuni, King Kong, lepotica, zver, civilizacija, kultura, pitekofobija

Rodonačelnikom filmova u kojima se pojavljuju majmuni mogao bi se 
smatrati crno beli film King Kong iz 1933. godine Merijena Kupera (Merian Co-
oper) i Ernesta Šodzaka (Ernest Schoedsack).2 Čovekoliki majmun je doduše 
i pre toga u knjigama i filmovima često predstavljao „iskrivljen i zakržljao vid 
života” koji, kao metafora instinktivne prirode, ističe različitost neiskrivljenog 
i naprednog ljudskog života. Na početku Tarzan of the Apes Edgara Rajza Ba-
rouza (Edgar Rice Burrough) iz 1912. godine majmun Keršek zastrašuje dru-
ge majmune i napada posetioce iz Evrope. Oglasi za film pozivali su publiku 

* krstic@instifdt.bg.ac.rs
1 Članak je rađen u okviru projekta 43007, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i 

tehnološkog razvoja Republike Srbije.
2 Prema dosad najdokumentovanijoj biografiji Kupera, njihova „filozofija snimanja filmova” 

bila je: „Neka bude udaljeno, teško i opasno”, a njegov lični moto: „Uvećati, uvećati!” (Vaz 
2005, 7; uporediti Wallace, Cooper and Lovelace 2005).
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da vidi kako „majmun otima belu devojku”. Usledili su i drugi filmovi sa zlim 
majmunom: The Leopard Lady (1928), Where East is East (1929), The Wizard 
(1927), The Missing Link (1927) i The Murders in the Rue Morgue (1932). A 
onda je došao King Kong kao odlučujuća inscenacija i dramatizacija takvog 
negativnog junaka (Cripps 1977, 125; Geduld and Gottesman 1976, 26; Peary 
1976, 41); ili upravo suprotno, kao njegova korekcija i negacija, kao „neobično 
dirljiva bajka u kojoj se zvijer ne predstavlja kao čudovište uništenja nego kao 
biće koje na svoj način želi učiniti pravu stvar: ‘Kong se brine za ženu koju je 
zarobio, štiti je i napada tek ako je izazvan, a bio bi sasvim zadovoljan da ga 
ostave na miru na njegovom ostrvu’„ (Ebert 2002).

Civilizacija i zver

Kong je izvorno zamišljen kao neka vrsta divovskog i izuzetno snažnog 
praistorijskog majmuna, sa naglašenim humanoidnim karakteristikama: od 
pogleda i dvonožnog načina hoda do emotivne inteligencije; „ni zver ni čo-
vek”, kako ga opisuje „Karl Denham” (prema „Archives for King Kong (1933)” 
2016; uporediti Haber 2005, 105–106; Goldner and Turner 1975; Morton 2005; 
Eggleton 2005). Ili i jedno i drugo. Slika Konga koji razularen juri ulicama 
Menhetna i požudno očima traži En jedna je od često ponavljanih predstava 
zveri i prerasla je u raširenu i samorazumljivu metaforu. S druge strane, Kong 
je majmun, ali čovekoliki majmun,3 što će reći: dovoljno je (i) čovek da bi 
zakomplikovao našu reakciju na njegovu sudbinu. Ako i ne razumeva potpu-
no svet oko sebe, on pokazuje osećaj dostojanstva i radoznalost koji podrivaju 
lik požudnog ubice. Kod Konga ima neke preverbalne nevinosti koja postaje 
ubilačka i bezobzirna tek kada je uronjena u civilizaciju, nekog čak nagoveštaja 
svesti – recimo, deteta ili potpunog stranca – koji čini da njegov pad sa Empajer 
stejt bildinga bude tragičan: neizbežno saosećamo sa njegovim kobnim susre-
tom sa modernim životom u Njujorku i s njegovom novootkrivnom ljubavlju 
prema En (Hellenbrand 1983, 89).

Ili sa nečim mnogo drevnijem, prizemnijem i određenijim. Recimo sa sa-
moafirmacijom muške dominacije nad ženama i ženstvenošću – koja je zabri-
nuta za svoje gospodstvo. Tragedija Konga se, prema Nataši Đardini (Natasha 
Giardina), sastoji u njegovom večnom prokletstvu: on je zver koja ne može da 
živi bez lepote, ali ne može ni da je preživi. Taj poznati motiv „Lepotice i Zveri” 
ima, međutim jednu temeljniju poruku koja je „duboko neprijateljski raspo-
ložena prema ženama: film koristi ženstvenost kao žrtvenog jarca za teskobu 
muškaraca u pogledu njihove muškosti” (Giardina 1995, 191). Tako se u King 

3 Čovekoliki, veliki ili bezrepi majmuni su, i istorijski gledano, relativno kasni „fenomen” u 
svesti Evropljana: do upoznavanja s njima nije bilo problema sa klasifikacijom i razlikovan-
jem „pravih” majmuna od čoveka, pa ni (pri)misli o evolutivnom srodstvu (videti Fernán-
dez-Armesto 2005).
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Kongu žali „uništenje primalnog muškarca”, a negativno osećanje se prebacuje 
na uzrok njegovog uništenja: na čitav obim ženstvenosti koji simbolički pred-
stavlja ona „lepota” čija je posebna manifestacija En Derou. Lepotica korum-
pira: svaki neuspeh muškarca nije njegova greška ukoliko se može opravdati 
činjenicom da ga je kontakt sa ženama omekšao, oslabio, da je iskvaren njiho-
vim feminizujućim uticajem. Primalni muškarac može biti glavni majmun u 
džungli, ali je neizlečivo ranjiv usled manjka ikakvog imuniteta na jednu fatal-
nu bolest: ženstvenost. Film slavi Kongovu primalnu muškost ali mu, naizgled 
paradoksalno, ne dozvoljava status heroja:

Čudovišta ne mogu biti heroji. Film može da slavi veličanstvenost primalnog 
muškarca, ali je njegovo ponašanje potpuno neprikladno za dvadeseti vek. 
Isto svojstvo koje čini Konga sjajnim takođe ga čini zastrašujućim; možemo 
da fantaziramo o primalnom muškarcu, ali ne možemo da izađemo na kraj s 
njim u dnevnom boravku. (Giardina 1995, 192)

„Leva” filmska kritika, koja je odavno unapred rešila da pre svega politič-
ke a onda i sve druge brižljivo skrivene aspekte diskriminacije pronađe u sva-
kom holivudskom ostvarenju, u King Kongu ih je detektovala – samo ukoliko se 
ispravno dubinski čita – skrivene u „podzapletu” ispod emotivne prirode povr-
šinskog zapleta kao latentno nakupljenu seksualnu energiju i njeno dvosmisleno 
otpuštanje u transformisanoj perspektivi publike. King Kong prikriva i ostavlja 
nerešenim potencijalno eksplozivnu alegoriju rasne i seksualne eksploatacije 
manipulisanjem kodovima pomoću kojih filmovi obično dočaravaju romantič-
nu peripetiju i razrešenje. Politički kodovi su takvom manipulacijom delotvor-
no transformisani, i to trostruko: svaka svest o političkoj stvarnosti podvedena 
je pod „ljubavni zaplet”; olabavljenjem kodiranih opozicija crno/belo, žensko/
muško, divljak/civlizovan, zver/čovek, koje se postiže učešćem u fantastičnim 
vizualnim razmenama, privremeno se suspenduju rasne i seksualne fiksiranosti 
– da bi se pokazale još neophodnijim kada se gledalac vrati u stvarnost; narativ 
osvajanja pretvara se u priču o viđenju, u „optički kolonijalizam”, koji nas tera 
da saučestvujemo sa njegovim imperativima (Snead 1991, 64).

Dalje raskrinkavajući skrivena značenja King Konga, moglo bi se reći da 
nije slučajno što je to bio Hitlerov omiljeni film (DeBrandt 2005, 49). Na jed-
nom nivou, u njemu se radi o brutalnosti i o primitivnoj prirodi jedne „infe-
riorne” vrste: sam Kong bi mogao biti samo jedna pojačana verzija istih onih 
domorodaca koji ga obožavaju, glorifikovani arhetip podrase. Njega je stoga 
morala da pobedi neodoljiva vojna tehnologija: oborili su ga dvokrilci poput 
onoga na kojim je leteo Crveni Baron iz Prvog svetskog rata. Ne mora se biti 
„ludi osvajač sveta u pokušaju” da bi se uočila (iskrivljena) istina tog sta-
novišta, primećuje i koriguje Debrant (DeBrandt): „Kong predstavlja sirovu, 
primitivnu moć, ali to nije element ograničen na ma koju granu čovečanstva. 
To je moć zveri, životinje koja vreba iz malog mozga svakog od nas” (De-
Brandt 2005, 49). Preglednoj jednostavnosti rasnog pridodaje se tek onda i 
rodni „argument”:
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podležeća tema King Konga se svodi na jednu jednako jednostavnu, seksistič-
ku poruku: moć muškarca dolazi iz njegovih ubilačkih instikata. Žena – koju 
predstavlja Lepotica – iscrpljuje tu snagu i neizbežno vodi uništenju muškar-
ca. (DeBrandt 2005, 50)

Snaga tih jednostavnih poruka, koje destiluju haos života u lako razumljive 
slogane, nudi stabilnost i red i obećava lake odgovore na teška pitanja, obraća 
se Zveri u nama, zaobilazi svako, prethodno već neuređeno i komplikovano, 
mišljenje i apeluje neposredno na želje. Zver je, konačno, „stvorenje jednostav-
nosti”, čiji lik niti je počeo niti se zaključuje sa Kongom (DeBrandt 2005, 50).

Kong je zver i Kong je crn. En je bela. Otmica En je prepoznavana kao glav-
na tema filma, dok dramatičnija otmica Konga i njegovo dovođenje u Njujork 
očito nije mogla biti građa od koje bi se satkala melodrama. Tak kada on nju 
otima to može ili mora da se iščita kao pobeda „varvarstva nad civilizacijom”. 
U fantazmu publike, bez obzira šta čini ili ne čini, Kong ostaje upisan kao crni 
majmun koji „siluje” belu ženstvenost – neugasli recidiv onog asociranja crnaca 
sa silovanjem i majmunima koje je u beloj kulturi staro makar koliko evropski 
kontakt sa Afrikom i viševekovna racionalizacija porobljavanja i eksploataci-
je.4 Ta duga istorija rasnog mita odražava se u popularnoj kulturi i kada Kong 
balavi nad Eninim grudima u oglasu filma (Hellenbrand 1983, 90–91; uporediti 
Jefferson 1972, 72; Newby 1965, 3–17; Jordan 1975, 3–43, 491–501). Budući 
da je King Kong zamišljen sa bele tačke gledišta, film je morao da se zaključi 
porazom zveri. Otelovljenje varvarstva i praistorije nije moglo da odgovori na 
napad moderne tehnologije (Hellenbrand 1983, 92).

Feminističkoj i političkoj društvenoj kritici pridružuje se onda i religijska. 
Čarli Star (Charlie Starr) uviđa još direktniju vezu između Konga i Hitlera, 
kao homolognih predstavnika moderne koja je zaboravila – Boga. King Kong 
je devetnaestovekovna parabola čovečanstva dvadesetog veka, koju je kultura 
potonjeg i nasledila: vizija čoveka koja uzdiže um do božanstva – poričući egzi-
stenciju „ljudskosti i duha” i pretvarajući nas u životinje; projekcija čovečanstva 
kao moćnog boga – koji se ispostavlja gorilom. Drugo ime za to je moderna: 
„Ona gradi kulu do neba, naš vlastiti Empajer stejt bilding, ali zauvek poriče 

4 U devetnaestom i ranom dvadesetom veku „otkriće” čovekolikih majmuna, posebno gorila, 
inspirisalo je brojne i prilično popularne petparačke romane o pohotnoj zveri koja krade 
žene iz lokalnih sela i kopulira s njima (detaljnije: Rothfels 2002). Kevin Dan (Kevin Dunn) 
nalazi da su britanski i američki filmovi tridesetih godina prošlog veka bili nastavak one 
kolonijalne književnosti koja je konstruisala odbojnu sliku Afrike i Afrikanaca, ali i da su 
takvim predstavljanjem podsticali evropsku kolonijalnu praksu i osnaživali rasistički i kolo-
nijalni način mišljenja. Slike Afrike kao „nepripitomljene praznine”, „otvorenog zoološkog 
vrta” i „riznice izgubljenog blaga” podstiču belog muškarca da je dovede u red i ukazuju na 
korist od kolonijalizma, a njeno predstavljanje kao negostoljubivog „fizičkog/psihičkog iza-
zova” naglašava mitska postignuća onih belaca koji su već pripitomili „džunglu”: misionara, 
istraživača, lovaca i kolonijalnih vlasti. Prema ovoj rekonstrukciji, najprodornija filmska sli-
ka Afrike bila je jedan ambivalentni „san” ili „košmar”: s jedne strane ona predstavlja lepu, 
neiskvarenu zemlju, spremnu za nastanjivanje, a s druge strašnu, neobrađenu divljinu, koja 
zahteva da je belci pripitome (Dunn 1996, 169).
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Zveri nebeski blagoslov venčanja sa Lepoticom” (Starr 2005, 125). Devetnae-
stovekovne pretke tako shvaćene „moderne” Star pronalazi u Ničeu (Nietzsc-
he), Darvinu (Darwin) i Frojdu (Freud). Sa Kongom oni, ako dobro tumačimo, 
dele izvesnu figuru nastupanja i postupanja „modernog čoveka” koji odbacuje 
transcendenciju i na taj način se postavlja na mesto božanstva, jednako se redu-
kujući na životinju i uništavajući one koncepte lepote, dobrote i ljubavi koji mu 
daju smisao. Empajer stejt bilding je savremena Vavilonska kula i na njenom 
vrhu kulminira parabola obožavanja idola. Tu se Kong penje na nebo – da bi 
uvideo da je ono nestalo, da je prazno, da su krilate anđele zamenili ne više ni 
pterodaktili od kojih je spasavao svoju Lepoticu na najvišoj tački Ostrva Lo-
banje, već demonski dvokrilci, beživotne mašine. Odbacivši transcendenciju, 
Kong ne može ni da sačuva svoj božanski tron ni da spasi svoju Lepoticu i 
venča se s njom. Ostavlja je na vrhu neosvojive kule, a on, „[p]oput Lucifera, 
pada u pakao vlastitog činjenja, da bi tu umro i postao meso za preživljavanje 
najspososbnijih crva”:

To je lekcija parabole Kong: prava opasnost je povratak filozofskim sistemi-
ma koji odbacuju transcendenciju za račun materijalističke/evolutivne vizije 
čovečanstva i morala. Ubiće nas odbacivanje lepote. Takav je Denhamov du-
boko sentimentalan zaključak: „Oh ne; nisu to bili avioni. Lepotica je ubila 
Zver” (Starr 2005, 132).

„Kakva gomila gluposti!”, odvraća Dikandido (DeCandido), imajući u vidu 
sve konstrukcije koje tu završnu repliku King Konga smatraju „moćnim trenut-
kom”, „završetkom priče” čija tema navodno glasi: jadni zavedeni monstrum 
nije u stanju da dosegne pravu ljubav koju je našao i zbog te zlehude sudbine 
neminovno umire. U pitanju je međutim tek jedan moćan stereotip – istinska 
ljubav prevazilazi fizička ograničenja – i varijacija imena jedne bajke koju su 
u osamnaestom veku zabeležili Gabrijel-Suzan Barbo de Vilnev (Gabrielle-Su-
zanne Barbot de Villeneuve) i Žana-Mari Leprins de Bomon (Jeanne-Marie Le 
Prince de Beaumont) (Madame de Villeneuve / Madame Leprince de Beau-
mont. 2008 [1740] [1756].), a za modernu publiku je ekranizovali Žan Kokto 
(Jean Cocteau) 1946, Ron Koslov (Ron Koslow) 2012. i Walt Disney Company 
1991. i 2017. godine. Klasična književnost varira taj motiv Lepotice i zveri od 
grčkog mita o nemogućoj ljubavi Kupidona i Psihe, do fascinacije lepotom 
sveta i života koja poriče ružnoću čudovišta u Frankenštajnu Meri Šeli (Mary 
Shelley) (Accardo 2002). Sve to ukazuje da je reč o „moćnoj metafori, koja sa-
drži i tragediju i patos, ali je to još uvek gomila gluposti”: „Nije lepotica ubila 
zver, već avioni koji su leteli oko Empajer stejt bildinga. I dobro je da su to uči-
nili” (DeCandido 2005, 147).

Ako se pogleda kroz „antropološke naočari radije nego kroz filter dobre 
pokretne slike” (DeCandido 2005, 149) otkriće se da se zaista dogodio samo na-
silni poremećaj jednog funkcionalnog poretka stvari za koji je plaćena praved-
na kazna. Pleme na Ostrvu Lobanje je imalo vrlo ritualizovanu kulturu, u kojoj 
je duboko ukorenjena praksa žrtvovanja devojke Kongu zauzimala  značajno   
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mesto. Domoroci su slali žrtvu, a Kong ih je zauzvrat ostavljao na miru. Njegov 
život je bio sasvim dobro uređen i strukturiran: skakutao je naokolo po ostrvu 
sa ostalim čudovištima, imao sve banane koje može pojesti, a s vremena na 
vreme mali ljudi su mu slali igračku. I sve je bilo lepo i krasno – dok se nisu 
pojavili neki bledoliki stranci koji su došli da unerede patinom vekova posve-
ćeni red.5 Pokrenut je lanac događaja koji je vodio fatalnom posrnuću Konga. 
Posada broda verovatno nije shvatala šta čini kada je Konga izmestila iz njego-
vog prirodnog staništa ili ih nije bilo briga – „teško je reći šta je gore, neznanje 
ili zloba” (DeCandido 2005, 149) – a Kong se nije rukovodio neuzvraćenom 
ljubavlju, jednostavno zato što i nije voleo. Sumanuta potraga izmučenog maj-
muna za En ulicama velegrada mnogo se smislenije objašnjava traganjem za 
nečim što je je jedino poznavao – za svojom najsvežijom žrtvom – u moru 
nepoznatih predela, zvukova i mirisa, u betonskoj džungli iz koje su nestala 
sva bića i objekti koje je znao, nego „željom za bledolikom ženom desetog dela 
njegove veličine” (DeCandido 2005, 150). U nedostatku visokog drveta, popeo 
se na najvišu zgradu, odakle su ga srušili avioni. Delotvorna prevara da je reč o 
ljubavnoj priči je smišljena da bi prikrila neubedljiv sadržaj filma – slabo moti-
visan odlazak na civilizacijom neinficirano ostrvo i izmeštanje Konga sa njega 
– i pridobila gledaoce za navodnu tragediju. „I ljudi su kupovali film kao lju-
bavnu priču a ne kao film o čudovištu. Na kraju čudovište nije ogromno, ružno 
stvorenje – već su to ljudi koji su ga osudili” (DeCandido 2005, 151).

Teorijske „gomile gluposti” su možda još gore od propagandnih manipula-
cija. Čak i Helenbrand (Hellenbrand), koji insistira na sociološkom tumačenju 
rasističkih i seksističkih, dakle zverskih elemenata King Konga, zdušno ospora-
va psihološka tumačenja (na primer, Miller 2005):

Nema razloga da se u Kongovom padu sa Empajer stejt bildinga vidi neka lek-
cija o faličkoj istoriji. Sve što treba da razumemo jeste da je on pao sa najvišeg 
i najnovijeg simbola američke metropole. Nekoliko decenija ranije, Konga su 
mogli gurnuti sa Bruklin bridža u Ist river, kao što je njegov rođak brontosaur 
gurnut sa London bridža u Temzu u The Lost World. (Hellenbrand 1983, 92)

Orval Goldner (Orville Goldner) i Džordž Tarner (George Turner) pori-
ču međutim umesnost i društvenoteorijskih i, uostalom, svih učitavanja teori-
je u King Konga: komunista koji su u rušenju kapije domorodačkog sela videli 
simbol Marksa (Marx); tumača koji su u Kongu prepoznali predstavu crnaca 
koje su, kao i njega, belci doveli na obale Amerike u lancima i eksploatisali; 
frojdovaca koji su ukazivali da se Kong povlači na vrh „najvećeg falusnog 
simbola na svetu”. Umesto takvih proizvoljnih konstrukcija kojih se gadila ili 
se njima zabavljala i ekipa filma, sugeriše se da su jednostavna objašnjenja i 
dalje najbolja:

5 Šta bi se desilo sa En da su Denham i Driskol odlučili da je pametnije da poštuju poredak 
stvari, da je ne spasavaju nego da se vrate i pronađu drugu plavušu za svoj film, vrlo detalj-
no i brutalno plastično, sa svim vidovima i stepenima njenog prilagođavanja novom životu 
i postajanja gorilom, domišlja Kastro (Castro 2005, 154–162).
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Kong nije bio tamniji od bilo koje druge gorile, smrskao je vrata samo zato 
što je želeo da povrati Fej Rej [Fay Wray], njegovo zločesto ponašanje u gradu 
nije imalo nikakve veze sa političkim ili ekonomskim stanjem, a pentrao se 
na Empajer stejt bilding zato što je on bio najviša tačka u gradu, koja odgo-
vora najvišoj tački njegovog legla na vrhu planine u domovini. King Kong je 
upravo ono što je trebalo da bude: veoma zabavno, lukavo osmišljeno delo 
čistog filma. (Brin 2005, 5–6)

Animalizacija i humanizacija

Minimalni smisleni ili neiskonstruisani deo teorijskih interpretacija Konga 
oko kojeg bi se svi složili, čini se da bi bila dijagnoza da je u filmu reč o izvesnoj 
humanizaciji čudovišta. Kong je predstavljao takvog monstruma da se bezbed-
no mogla kupiti razglednica na kojoj se penje na Empajer stejt bilding ili nale-
pnica za kola koja poručuje da je „King Kong umro zbog tvojih greha”. Nedugo 
po pojavljivanju Kong se pridružio jednoj posebnoj i malobrojnoj grupi refe-
rentnih kulturnih tačaka i metafora – Frankenštajn, Mobi Dik, Šerlok Holms 
– koje nisu ni prisne ni strane, ni potpuno stvarne ni potpuno fiktivne. Postao 
je, ukratko, klasik, ali ne zbog svoje majmunskosti nego zbog svoje ljudskosti.6

A onda se ravnoteža onog „između zveri i čoveka”, međuprostora na ko-
jem je Kong počivao, jednoznačno pomerila na ljudsku stranu. U rimejku iz 
1976. godine Kong je čovekolikiji nego što je bio u originalnoj verziji: čak i 
hoda (gotovo) isključivo kao dvonožac. To odstupanje naravno nije glavni ra-
zlog, ali jeste deo razloga zbog kojih je ovaj proizvod Dina de Laurentisa (Dino 
De Laurentiis), prema nepodeljenom mišljenju, izneverio očekivanja. S početka 
se činilo da je novi King Kong odlična ideja: originalni film je dugo vremena 
bio deo američkog folklora, dolazilo je doba „blokbastera”; dakle, nova verzija 
starog klasika, začinjena savremenim specijalnim efektima, sigurno bi posti-
gla zapaženi uspeh. Najblaže rečeno, to nije bio slučaj. Nedosledna reciklaža ne 
samo da je bila osuđena na neuspeh nego, štaviše, i na nezadovoljstvo gledalaca 
koji su se s nostalgijom sećali originalne verzije. „Kong Dina De Laurentisa ne 
treba da se plaši aviona”, konstatirao je Džefri Bler Lata (Jeffrey Blair Latta) na 
veb stranici Kingdom Kong, „već duha originala”:

[T]e 1976. godine skoro svaki kritičar je odrastao na originalnoj verziji i nije 
mogao da zamisli nikakvu drugu interpretaciju. To je bio film njegovog de-
tinjstva, viđen očima deteta koje ga obožava, čak i ako te oči sada pripadaju 

6 Još dok Kong nije bio stvoren, tvorci su raspravljali o stepenu njegove „humanosti.” Kon-
cepcija glavnog tehničara i animatora, Vilisa O’Brajena (Willis O’Brien), koji se zalagao za 
saosećajnog, antoropomorfnog Konga, nadvladala je konačno Kuperovu „monstruozniju” 
viziju, i on je „humanizovao” glineni model majmuna, dajući mu ljudske gestove i nežne 
izraze (Snead 1991, 54; uporediti Eggleton 2005; Goldner and Turner 1975; Wallace, Co-
oper and Lovelace 2005).
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navodno staloženom, učenom kritičaru. (Latta 2005; uporediti Canby 1976; 
Rubio 2005, 30).7

Ima zaista nečeg uvredljivog u rimejkovima popularnih mitova – ukoliko 
su oni već shvaćeni ozbiljno. Sam rimejk voli takve mitove ali takođe, za razli-
ku od onih kojima su namenjeni, smatra da su oni budalasti. Iskušavajući ovu 
„dijalektiku” (re)produkcije mitova na slučaju drugog King Konga, Čarls Tejlor 
(Charles Taylor) zapaža da su „kritičari filma bili najviše uznemireni zbog toga 
što je ovaj Kong bio komedija”, i tendeciozno se odmah pita: „Ali kako ljubavna 
priča između starlete i džinovske gorile da ne bude komedija?” (Taylor 1999). 
S druge strane, film nije predstavljao čin demontaže, nije imao nameru da ra-
skrinka original niti da bude ciničan u pristupu. Opetovanjem do prozirnosti 
on je, paradoksalno, učvrstio mit: „Iznoseći otvoreno budalastost ove priče on 
je ne podriva. Upravo obrnuto: slobodno joj se smejući, ona postaje još prisut-
nija i, konačno, uticajnija nego ikad” (Taylor 1999; uporediti Rubio 2005, 32).

A onda je 2005. godine došla još jedna obrada King Konga. Ona se ovog 
puta naglašeno stara da, osim po dužini, specijalnim efektima i zaradi, ne od-
stupa od originala, te i radnju smešta u 1933. godinu. Reditelj Piter Džekson 
(Peter Jackson) je od početka odlučio da je vreme za zauzimanje strane „zveri”, 
da Kong ne sme da se ponaša niti da izgleda kao čovek. Skupa sa Endi Ser-
kisom (Andy Serkis), kome je poverena naslovna uloga, prvo u londonskom 
zoološkom vrtu, a onda i u prirodnim staništima gorila u Ruandi, posmatrao 
je i izučavao njihove pokrete, ne bi li se glumac u studiju pomagao prednjim 
udovima i po prvi put odlepio makar od onog elementarnog antropomorfizma 
i kretao sasvim nalik pravim gorilama. Čak je imao i veliki stomak biljojeda 
i udarao se po grudima, kako doliči, otvorenih dlanova a ne više pesnicama 

7 Stiven Rubio (Steven Rubio) slikovitom analogijom predstavlja neminovnost propasti druge 
verzije jednom prihvaćenog originala: „Grupa antropologa je pronašla primitivno pleme 
negde izvan civlizacije kakvu znamo i počela da ga izučava. Jednog dana naučnici su od-
lučili da upoznaju domoroce sa pokretnim slikama. I tako su postavili platno za projekto-
vanje, usmerili projektor i počeli da prikazuju urođenicima originalnu filmsku verziju King 
Konga. Pripadnici plemena su bili zaneseni tim čudesnim, magičnim podvigom; voleli su 
film. Toliko su ga voleli da su tražili da ga opet gledaju, a antropolozi su rekli OK, mogu 
da ga gledaju opet sledeće nedelje. I došla je sledeća nedelja, postavili su platno i projektor 
i prikazali drugi film. Posle par minuta, pleme se unervozilo. Posle još nekoliko minuta, 
njihova uznemirenost je postala glasna. A posle još nekoliko, počeli su da viču na platno. 
‘Gde je film?’, pitali su. ‘Ovo nije film!’. Naučnici su bili zbunjeni, jer su zaista prikazivali 
film. Ali je publika uskoro razjasnila svoj stav: šta god da je bila ta stvar na platnu, ona 
nije bila film. ‘Film’ je bio King Kong; King Kong nije emitovan; stoga, oni nisu posmatrali 
‘film’. Tako su istraživači svake nedelje postavljali platno, usmeravali projektor i prikazivali 
King Konga. Jer je on bio film”. I tako su, kada je završeno emitovanje „filma” 1976. godine, 
poklonici koji su se sjatili u sali pitali: „‘Gde je film?’. ‘To nije film!’. Producenti su bili zbun-
jeni, jer su zaista napravili film o King Kongu. Ali je publika ubrzo razjasnila svoj stav: šta 
god da je bila ta stvar na ekranu, to nije bio film. ‘Film’ je bio King Kong; King Kong nije 
bio emotovan; stoga, nisu posmatrali ‘film’„ – naime onaj originalni film iz 1933. godina 
koji su ljudi želeli da vide (Rubio 2005, 27–28, 30; za odbranu i čak davanje prednosti King 
Kongu iz 1976. godine, kao „eko-bajci o volji čoveka da siluje životnu sredinu zbog profita”, 
u odnosu na originalni „petparački” pustolovni film, videti DeBrandt 2005, 51–52).
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(Abel 2005; Woods 2005, 176–187; Pryor 2004, 209–210; Morton 2005, 316–
329). Motivi jamačno nisu bili autentično majmunofilni. Kontrastom sa njego-
vim vernim animalnim izgledom, ljudska duševnost Konga je, naravno, samo 
dobila na izražajnosti. Sa svim talozima koji je prate.

Kongova naturalizacija tako nije mogla da izbledi onaj rasizam i seksizam 
koji se King Kongu od početka pripisuje ili upisuje. Uvek se nekako pronađe 
da ih on švercuje ili čak otvoreno legitimiše (Combe and Boyle 2013, 27–72). 
Filmska industrija, zapaža se, naprosto zakonito reciklira u manje ili više živim 
bojama nimalo suptilne rasističke predstave i stavove koje društvo usvaja.8 King 
Kong u tom pogledu ne može biti izuzetak. Naprotiv, on je u nekim tumačenji-
ma avanzovao do „jednog od nekoliko rasnih likova koji služe kao stenografski 
izrazi različitih formi rasističkih praksi” (Erb 1998, 15). Prakse se menjaju, a s 
njima i filmske slike: poslednja je tipizirano nasilje u egzotičnim crnačkim grad-
skim zajednicama. King Kong iz 2005. se onda ubraja u niz jemaca da će te slike 
siledžija, svodnika, ganstera i prevaranta nastaviti da progone, i na platnu i izvan 
njega, „afro-američki i američki kulturni imaginarij” (Henderson 2010, 1218).

S druge strane i bez obzira na razloge, u King Kongu iz 2005. godine izvr-
šen je onaj napor odvajanja od ljudske perspektive koji je neophodan makar i 
samo za napredovanje u realističkoj prezentaciji. Bilo bi lepo da njegovo oprav-
danje leži u antinarasizmu i antivrstizmu, ali nije mala stvar i ukoliko sledi im-
puls takve mode posvemašnje korektnosti, koja se iz savremene nauke prelila u 
politiku. Tako je fiktivna vrsta života, čiji je Kong navodno poslednji primerak, 
dobila i ime – sasvim moguće, čak verovatno, kada bi postojala – Megaprimatus 
Kong. Rečeno je uostalom da se razvila iz vrste koja je već potvrđena – Gigan-
topithecusa – što bi verovatno opet mogao biti slučaj, da je ima. Tako uverljivo 
evolutivno smešten, on je prikladno prikazan kao prilično star, prosedog krzna, 
sa ranama, povredom vilice i ožiljcima kao ratnim trofejima iz borbi sa rival-
skim stvorenjima jednako gigantskih razmera.9 On ipak dominira svim življem 
na ostrvu i, nalik prethodnim verzijama, blagodareći ogromnoj fizičkoj snazi 
koliko i zavidnoj inteligenciji, kralj je jednog (izgubljenog?) sveta („King Kong” 
2016; Workshop 2005).

8 „Slike koje vidimo u istoriji komercijalnog filma otkrivaju javne strahove od crnaca koji se 
krčkaju pri površini jedva potisnute svesti Amerike. Te tekuće metaforičke reprezentacije 
nude litaniju slika koje u raspravi o rasi i rodu održavaju temu sveprisutne psihičke pretnje 
belom poretku i civilizaciji. Kako je Moris Valas [Maurice Wallace] prikladno zaključio, 
‘opažena fikcija nelegitimnosti crnaca kao pravih Amerikanaca poželjnija je od istine takve 
percepcije kao samolegitimišuće projekcije buržoaske bele muške arogancije’„ (Wallace 
2002, 33; Henderson 2010, 1214).

9 „Pretpostavili smo da je Kong poslednji preživeli pripadnik svoje vrste” – opisuje Džekson 
svoj središnji lik – „On je imao majku i oca i možda braću i sestre, ali su oni mrtvi. On je 
poslednji ogromni gorila koji živi na Ostrvu Lobanje i kada nestane... neće ih više biti. On 
je vrlo usamljeno stvorenje, apsolutno sam. Svaki dan mora da se bori za život protiv straš-
nih dinosaurusa i nije mu lako. Nosi ožiljke mnogih prethodnih suočavanja sa njima. Za-
mišljam da je star verovatno sto do dvesta godina u vreme kada počinje naša priča. Nikada 
nije osetio ni najmanju empatiju za drugo živo biće u svom dugom životu; živeo je brutalan 
život” („King Kong – Building a Shrewder Ape” 2005).
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Strah i frktanje

Švedski prirodnjak Karl fon Line (Carl von Linné), koji u osamnaestom 
veku osniva modernu taksonomijsku nomenklaturu životinja, vratio se u Šved-
sku sa studija u Amsterdamu, u ono vreme centru trgovine egzotičnim živo-
tinjama, postao glavni kraljevski lekar i u Upsali obrazovao malu životinjsku 
menažeriju, koja je jamačno uključivala i neke majmune. Ta empirijska orijen-
tisanost ga je morala motivisati da se usprotivi teološkoj ideji da su majmuni 
suštinski različiti od čoveka po tome što im manjka duša, odnosno kartezijan-
skom razumevanju životinja kao automata mechanica. U spisu karakterističnog 
naslova – Čovekov rođak – Line objašnjava teškoće na koje se neminovno na-
ilazi prilikom pokušaja da se sa stanovišta prirodne nauke ustanovi specifična 
razlika između antropoidnih majmuna i čoveka. Razlika između čoveka i zveri, 
doduše, jasno postoji kada je reč o moralu i religiji, ali to pripada jednom „dru-
gom forumu” koji ne bi trebalo da zanima prirodnjaka rešenog da razmatra 
telo čoveka i stoga „teško da zna i jednu distinktivnu oznaku koja odvaja čove-
ka od majmuna, osim činjenice da potonji ima prazan prostor između očnjaka 
i drugih zuba” (Linné 1955, 4). Jedan kritičar primećuje da u Lineovom Siste-
mu prirode čovek kao da je napravljen ne po slici Boga, nego majmuna, a Line 
gotovo nehajno odgovara, doduše u pismu Johanu Fridrihu Gmelinu (Johann 
Friedrich Gmelon), da se čovek sam sobom prepoznaje, a da što se tiče gene-
ričke razlike između majmuna i čoveka koja bi bila konzistentna sa principima 
prirodne istorije, on ne samo da ne zna ni za jednu, nego ni ne zna nikoga ko bi 
mu je pokazao (prema Gribbin and Gribbin 2008, 56).

Sa modernom evolucionističkom biologijom dovedene su u pitanje, mislilo 
se, i poslednje tradicionalne privilegije koje su združivane sa čovekom – au-
tohtonost i autonomnost razuma, morala i religije – i „racionalna životinja” je 
počela da se misli skromnije: kao među mnogim ne-ljudskim jedna „ljudska 
životinja”. Darvinova knjiga Postanak vrsta iz 1859. godine transformisalo je 
celokupno razumevanje čovekovog odnosa prema ostatku prirode, ukazavši da 
ljudi nisu „odvojeni” od drugih životinja, već ih nasleđe dovodi u vezu. Zapre-
pašćujuće sličnosti sa majmunima nisu slučajne, već su svedočanstvo usvaja-
nja i modifikovanja određenih karakteristika zajedničkih predaka. Čovek nije 
jedino razumno stvorenje, već određeni stupanj racionalnosti poseduju i dru-
ge životinje. Nasuprot još Šeleru (Scheleru) koji se sedamdeset godina kasnije 
upinje da pokaže kako je nemoguće da između Edisona i „najpametnijeg maj-
muna” postoji tek gradualna razlika (Scheler 1987, 45), Darvin izričito tvrdi da 
se mentalne sposobnosti čoveka i viših sisara razlikuju samo u stupnju, a ne u 
vrsti (Darwin 1909, 234).10

10 Sonja Žakula s pravom primećuje da su s Postankom vrsta uzdrmane „dotadašnje koncep-
cije sveta” i da je „prokrčen put za radikalnu promenu u razumevanju prirode”, ali da je tek 
Darvinova knjiga Poreklo čoveka iz 1871. godine, koja je ukazivala da „ne postoji suštinska 
razlika između ljudi i životinja, te da je ljudska priroda – u osnovi – životinjska, a ne bo-
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To nije prošlo bez otpora. U viktorijanskoj Engleskoj, čuvši za zamisao da 
su se ljudi razvili od majmunolikih predaka, priča se da je supruga episkopa 
od Vostera (Worchester) uzviknula: „Potekli od majmuna! Dragi moj, nadajmo 
se da to nije istina, ali ako jeste, pomolimo se da to ne postane opštepoznato” 
(Simons 1963, 886). Osporavajući Darvina, britanski političar Bendžamin Di-
zraeli (Benjamin Disraeli) se pitao: „Da li je čovek majmun ili anđeo?” i netom 
odgovorio da je on sâm na strani anđela (Monypenny and Buckle 1929, 108). 
Dizraelijeva pošalica, koja je verovatno premisa svih onih koji su i dalje ube-
đeni da je čovek stvoren onako kako je opisano u Knjizi postanja (1: 26–28), a 
nikako ne prirodnom selekcijom od čovekolikih majmuna, samo je jedna od 
mnogih čarki koje su zabeležene u sporu oko evolucionizma. Zastupnici crkve i 
do danas jedva da pokazuje znake popustljivosti, naročito kada se radi o zaštiti 
omladine od bezbožne i „materijalističke” teorije evolucije, a „liberali” nisu ka-
dri da se odupru plimi „kreacionističke” opozicije darvinizmu, sve jednako joj 
se nadmeno rugajući (Bowler 2009, 1–2).

Imajući u vidu da su ljudi, poput supruge episkopa Vostera ili Dizraelija, ma-
hom užasnuti perspektivom da potiču od „nedostojnih” predaka i da pate od du-
boko ukorenjene anksioznosti u pogledu svog porekla, da „niko ne želi da prizna 
prljavog podlaca koji možda vreba u njenom ili njegovom porodičnom stablu” 
(Beard 2004, 289), imajući štaviše donekle i razumevanja za, s obzirom na ponu-
đeni izbor, samohvalisavu predstavu da smo radije stvoreni de novo na sliku i pri-
liku natprirodnog tvorca, Vilijam King Gregori (William King Gregory) je ipak 
podrugljivo tvrdio da je otkrio novi psihički poremećaj: pithecophobia (Gregory 
1927). Gregorijeva dijagnoza pitekofobije zahteva terapiju čiji bi ishod morao biti 
drastično obrtanje perspektive. Sa čovečanstvom se mora postupati isto kao što 
obučeni psihijatar postupa sa pacijentom koji pati od iluzije veličine: mora mu 
se pomoći da razvije realističniju procenu svog mesta u (živom) svetu. U ovom 
slučaju, to znači dovesti ga do uvida u neobjektivnost koliko god raširenog i pri-
hvaćenog gledišta da se ljudi kategorički razlikuju od drugih životinja (Beard 
2004, 291). To je moguće učiniti, na primer, tako što se upoznavanjem sa fosilnim 
ostacima ukazuje da svi ljudi koji danas žive, bez obzira na boju kože ili etničku 
pripadnost, dele relativno skorašnje zajedničke pretke (uporediti Johanson and 
White 1979). Ili je, više „kulturološki”, moguće prihvatiti istorijsku demontažu 
da je biblijska zapovest da se ljudska populacija razmnožava, potčini zemlju i sva 
živa stvorenja na njoj, možda imala smisla na kraju neolita, ali da smo danas, 
kada planetu nastanjuje sedam milijardi ljudi, ipak stekli pravo da objavimo da 
je ta misija završena, da je njeno produžavanje štaviše postalo neodrživo i, uosta-

žanska”, revolucionisala i razumevanje čoveka: „Iako kontroverzna, knjiga Poreklo čoveka 
nije bila ni upola skandalozna koliko Postanak vrsta, ali mi se čini da je imala daleko trajniji 
i dublji uticaj na popularnu imaginaciju, te da su upravo folklorna tumačenja ‘isečaka’ iz 
Porekla čoveka ono što daje supstancu savremenim (pogrešnim) interpretacijama evolucije. 
Verujem da je to slučaj, jer je tek od Porekla čoveka ‘specijalni status’ čovečanstva u prirodi 
zaista ozbiljno uzdrman, a evolucija – u određenom smislu – postala novi mit o postanju” 
(Žakula 2013, 38).
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lom, štetno po onu moralnu odgovornost koju podrazumeva upravo nalog da se 
upravlja Zemljom i njenom biološkom raznovrsnošću, budući da nas odvaja od 
prirode i ne pruža ubedljiv razlog da se očuvaju njeni resursi i sačuvaju ugrožene 
vrste (uporediti Gregory 1927; Beard 2004, 290).

U svakom slučaju, takva saznanja pomažu da se uoči kako je sasvim mogu-
će, pa i ne samo bezbedno nego i blagotvorno, sagledati primate u drugačijem 
svetlu. Možda za psihički komfor koji nam pruža dominantni kulturni obrazac 
nije udobno da poslušamo nalog nauke i priznamo našu evolutivnu istoriju, 
ali na duge staze postaje korisno. Zakopavanje glave u pesak pruža utehu, ali 
i nepotrebno ugrožava noja. Čovečanstvo koje ne može da prevlada teskobu u 
pogledu svojih dubokih evolutivnih korena generiše rizik po vlastiti opstanak. 
Osim toga, nismo jedini na čiju dobrobit treba misliti.11 Svi primati bi se mogli 
prikazati kao naši najbliži srodnici, ali bez one koliko hronične toliko i složene 
ambivalencije neprijatnog srodstva, bez predrazumevajuće recepcije da proka-
zujuće podsećaju na zajedničko poreklo, već naprotiv, priznajući da smo s nji-
ma ne samo povezani zajedničkim precima nego i da smo delili sudbinu većim 
delom našeg evolutivnog puta. Makar s jednako prava i svakako plauzbilnije 
moglo bi se insistirati na suprotnoj poenti od one koja naglašava razlike ljudi i 
drugih primata i usredsređuje se na način na koji su se oni razvili od čovekoli-
kih majmuna:

Duboki evolutivni koreni koje delimo sa drugim antropoidima sežu unazad 
nekih pedeset pet miliona godina, dok je sam ljudski rod mlađi za veličinu 
gotovo čitavog reda. Čovečanstvo kao celina utkano je u bogatu biološku ta-
piseriju. Živo nasleđe tog zajedničkog evolutivnog puta zaslužuje da se slavi 
a ne da se prezire. Pitekofobija u svim svojim manifestacijama sukobljava nas 
sa vlastitim korenima. (Beard 2004, 293)

Spas i udes

Prepoznatljiva figura koja podleži pitekofobiji je formulisana na različite 
načine. Prezrena životinja funkcioniše kao sablast nehumanosti, opasujući gra-
nice čoveštva. Ideja čoveka u evropskoj istoriji je izražena razlikovanjem od ži-
votinje: svojim neumom ona je dokazivala ljudsku vrednost (Horkheimer und 
Adorno 1997, 285–286). Ukoliko su lišeni razuma, ljudi nisu ništa drugo do 
životinje; animalnost je zauzvrat samo ljudskost u krajnjem stanju degradacije. 

11 Najneposrednija pretnja zbog ponašanja koje sledi iz povlašćenog sagledavanja čoveka nije 
upućena ljudima već njegovim najbližim živim rođacima. Istraživanja u zapadnoj Africi, 
Gabornu i republici Kongo pokazuju da su populacije šimpanzi i gorila opale za više od 
polovine tokom prethodne dve decenije (Walsh et al. 2003, 612). Ako se taj trend nastavi, 
afrički čovekoliki majmuni će biti istrebljeni iz svojih prirodnih staništa. Nema sumnje da 
su ljudske aktivnosti dovele do ove situacije: afrički čovekoliki majmuni se ubijaju, ne više 
toliko zbog trofejnog skidanja glave, šaka i krzna, već zbog prehrane (videti: Guschanskia et 
al. 2009; Gray et al. 2013).
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Životinje predstavljaju ono što preostaje kada se čovek operiše od onih svojsta-
va koja je „velikom podelom” prethodno već instalirao kao distinktivne karak-
teristike svoje humanosti: od razuma ili mišljenja (Fuko 1980, 50–94; Latour 
2004, 16–18). Ali se može i obrnuti put, sada kada upravo blagodareći naučnoj 
racionalnosti više ne moramo da baštinimo vrsne predrasude. Opisujući inter-
disciplinarni pristup lajpciškog Instituta Maks Plank za evolutivnu antropolo-
giju, Florijan Maderšpaher (Florian Maderspacher) tako veli: „Jedan od načina 
da saznamo kako je biti čovek jeste pitati se kako je ne biti sasvim čovek, u 
kom slučaju treba pitati naše najbliže žive rođake, velike čovekolike majmune” 
(Maderspacher 2005, 149). I ne štedeti na analogijama, ne samo morfološkim 
ili organskim, nego i onima koje se tiču ponašanja i jezika (Begun 2004; Miles 
2004; Bonvillian and Patterson 2004; Mitchell 2004).

Na taj način tek možda naš doživljaj životinja stavlja na kušnju naše kon-
ceptualizacije i nas samih i Drugog: „životinja” je jedan od načina da se kaže 
Drugi, jedna strana one granice na čijoj drugoj strani smo „mi ljudi”, „Ja, čo-
vek” (Derrida 2002, 370). To „mi” ili te „nas”, uprkos saznanju o zajedničkom 
poreklu,12 i dalje definišemo eksternalizacijom onih kvaliteta za koje nalazi-
mo da su nam neprihvatljivi. Distinkcija između ljudi i životinja, izvesno je, 
ne povlači se izvan nas već funkcioniše unutar nas, između „delova” nas samih 
(Agamben 2004, 21). Ta granica možda iščezava tek na jedan specifičan i mož-
da farsičan način, kao jednačenje po onom žrtvenom udesu koji ne samo da u 
postapokalipštičkoj budućnosti neće odvajati nego, prema Bodrijaru (Baudri-
llard), u savremenosti već više ne odvaja ljude i životinje.

Životinjama se, naime, već dogodilo sve ono što se i nama događa: eksplo-
atacija, eksperimentisanje na njima, industrijalizacija njihove smrti. One su ne-
kad imale izvesnu božansku ili žrtvenu plemenitost, pa i svetiju prirodu od lju-
di. U ubijanju i lovu, pa čak i u pripitomljavanju životinja, još uvek je postojao 
neki simbolički odnos; u laboratorijskom tranžiranju, industrijskom odgajanju 
ili istrebljivanju u kasapnicama više nema nikakvog odnosa. Od životinja je na-
činjen jedan „rasno inferiorni svet”, koji čak više nije dostojan ni naše pravde, 
ni naše kazne i smrti, nego jedino naše naklonosti i onog društvenog milosrđa 
koje zaodeva jedan beskrajno degradiran oblik bestijalnosti: sentimentalno ili 
eksperimentalno „nasilje distance” (Bodrijar 1991, 134–135).

Bogata pretnjama i metamorfozama, životinja je u mitologiji, u heraldič-
kim likovima, u snovima i fantazmima, bila „predmet užasa i opčinjenosti, 
ali nikad negativna, uvek ambivalentna”, uvek neki vid saveza koji se potajno 
razrešava u živoj ljudskoj kulturi. Ta „čudovišnost” životinja je, međutim, već 
izvesno vreme promenila smisao i postala „spektakularna”. Iz džungle izvučen 
i u zvezdu mjuzikhola pretvoren King Kong izvrće kulturni scanario i nečoveč-
nost prelazi na stranu ljudi, a čovečnost na stranu zarobljene bestijalnosti.

12 U geološkoj epohi miocen je najmanje sto vrsta čovekolikih majmuna tumaralo starim sve-
tom. Skorije otkriveni fosilni ostaci sugerišu da su ne u Africi, nego u Evroaziji obitavale 
one vrste iz kojih su nastali veliki čovekoliki majmuni i ljudi koji danas žive (Begun 2003, 
74–75).
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Nekada je mitski junak uništavao životinju, zmaja, čudovište – a iz prosute 
krvi nicale su biljke, nicali su ljudi, nicala je kultura; danas životinja King-
Kong dolazi da razara industrijske metropole, da nas oslobađa od naše kultu-
re, mrtve, zato što se očistila od svake stvarne čudovišnosti i što je raskinula 
ugovor sa njom. (Bodrijar 1991, 135)

Zaključno otključavanje

Film je umeo i, načelno, uspeo da čovekolikog majmuna i augmentizuje, 
učini neodoljivo pretećim, i da ga personalizuje i paternalističkim sentimenta-
lizmom posliči čoveku; i da izokrene čitav odnos čoveka i majmuna i signalizira 
političke konsekvence vrsne dominacije i da razreši neprijatnu blizinu, sasvim 
približavajući čoveka i majmuna u zajedničkom katastrofičkom udesu. Sve je 
iskušano, čini se. Osim možda obustave one univerzalne merodavnosti čoveka 
koja, čak i kad priznaje vlastiti stečaj, preseljavanja nerazrešene interne konflik-
te na neljudski svet. Najbliži oblik života je prvi i na najžešćem udaru.

S druge strane, moglo bi se reći da dvadesetovekovna filmska industrija 
samo prati ili čak ponavlja putanju moderne prirodne nauke, doduše piktore-
sknije i plastičnije. Zavetovana odsečnom redu i preciznosti, ona se od svojih 
taksonomijskih početaka kolebala upravo u pogledu razgraničenja čovekolikih 
majmuna i (isprva primitivnih) ljudskih populacija. Iskupljujući se za antropo-
centrička ogrešenja ne samo o životinje, nego i o čitav svet prirode, sistematski 
je stavljala na kušnju povlašćeni i, na kraju, uopšte autohtoni status čoveka. Si-
lan trud i resursi su uloženi da bi se – ovog puta bez „humanističkih” predra-
suda; izvesnim „kognitivnim” preseljenjem u posebnost majmuna – otključao 
i izložio njegov „svet” iz njega samog i obrnuo Marksov metodološki retro-po-
stulat da je „anatomija čoveka ključ za razumevanje anatomije majmuna” (En-
gels i Marks 1979: 31–32).

Proces, međutim, nije okončan. Narcizam uvek nalazi nove oblike ispo-
ljavanja. Možda zveri više nisu tako zverske, možda se i priznalo da su zveri 
tek ljudi koji, pravdajući svoje „zverske” prakse, druge nazivaju zverima. Ali je 
Lepotica sada pripitomila zver na perfidno bestijalan način: posvemašnji sen-
timentalizam prema životinjama nije manje vrstizam od otvorenog nasilja. On, 
štaviše, i dalje – ili još i više – konstruiše jedan kardinalno inferiorni svet.
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Predrag Krstić

The Closest Relatives Warning: King Kong and Family Shame

Abstract: The theme of the article is the reconstruction of „unpleasant relationship,” 
which at least since the eighteenth century characterize the human perception of apes. 
As a guiding example of modern dilemmas in this asymmetric connection served King 
Kong movie, as well as the appropriate response it triggered. First part of the work is 
dedicated to this topic. The second part explores the history of fluctuations regarding 
the categorization of apes and (un)recognition of their evolutive connectedness with 
people in natural science. The conclusion suggests the possibility of liberation from fear 
of the common origin with other primates, and points to the emancipatory potential of 
„monsters” visions in stick-in-the-mud industrial culture.

Key words: apes, King Kong, Beauty, Beast, civilizations, culture, pithecophobia
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Apstrakt: U ovom radu predmet istraživanja je definisan kao antropologija sećanja i 
trijumfalni narativ savremenog američkog ratnog filma. Filmovi poput Spasavanje 
redova Rajana (Saving private Ryan, 1998), Glineni golubovi (Lions for Lambs, 2007), 
Mandžurijski kandidat (The Manchurian Candidate, 2004) itd. koriste narative sećanja 
(lika) da ispitaju narativnu strukturu. Moja hipoteza je da na jednom nivou savremeni 
američki ratni film manipuliše sećanjem u cilju stvaranja nacionalnog narativa, a na 
drugom nivou i sam film predstavlja sećanje koji se putem određenih medijskih strate-
gija transformisao u kulturno pamćenje. Polazna misao ovog rada je da film predstavlja 
širi referentni okvir u kome ljudi misle; film pruža model za razumevanje opštih druš-
tvenih vrednosti, učvršćava sadržaje koji se tiču roda, pola, vere, nacionalnosti, socijal-
ne uloge, itd. Cilj rada je da se bliže uvidi na koji način savremeni holivudski ratni film 
koristi sećanje u cilju stvaranja trijumfalnog narativa i da se analizira odnos sećanja i 
identiteta u ratnim narativima sećanja.

Ključne reči:  antropologija sećanja, rat, film, nacija, pamćenje, identitet, trijumfalni 
narativ.

I Uvod

...Ona je rekla da je koren ljudskog problema seća-
nje. Bez prošlosti svaki dan bi bio novi početak. Zar 
to ne bi bilo divno?

iz filma Prah vremena, Vong Kar Vaj, 1994

Antropološke studije, koje akcentuju ulogu narativne organizacije u komuni-
kaciji i čoveka posmatraju kao biće sa osnovnom predispozicijom za pripovedanje, 
naglašavaju važnost narativa za učvršćivanje ljudskog pamćenja. Narativ je stavljen 
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u fokus antropoloških istraživanja jer je narativ taj koji komunicira i koji nas po-
dučava; on iznosi određena znanja i društveno-kulturne diskurse. Svaka komuni-
kacija ima mitsku komponentu, pa je i filmski jezik u svojoj osnovi mitski.

Film, kao medijski proizvod, s jedne strane, prepričava nacionalne mitove, 
dok s druge strane, funkcioniše i sam kao mit. U izvesnom smislu, mit funk-
cioniše poput žanra, a njegova popularnost objašnjava se činjenicom da se on 
gotovo uvek neposredno nama obraća.

Kada je u pitanju filmski narativ, antopološke studije svoju pažnju usmera-
vaju na odnos koji stvaralac jednog filmskog dela uspostavlja sa gledaocem, a 
koji se bazira na činu komunikacije. Da bi film mogao da komunicira sa publi-
kom neophodno je da međusobno dele ista značenja, kulturnu tradiciju, slično 
okruženje materijalnih činjenica i sličan simbolički sistem (Žikić, 2010). Da bi 
film mogao nedvosmisleno da prenese poruku, neophodno je da on reflektuje 
verovanja i vrednosti masovne publike. Publiku, po Bordvelu, „čine ljudi koji 
gledaju jedan film i čija aktivnost nije smeštena u samom delu, već je objekat taj 
koji podstiče na delanje i aktivira senzore gledalaca.”1

Za antropologiju, film predstavlja važan izvor znanja i ona filmu daje važ-
nu ulogu u kulturno-društvenom kontekstu. Zato se antropološka istraživanja 
ne temelje na dramaturgiji i nameri reditelja, već na spoznavanju efekta koje 
jedno filmsko ostvarenje izaziva. To automatski znači da svaki filmski narativ 
raspolaže prepoznatljivim društveno-kulturnim simbolima i kodovima. Kako 
se ta kultura i ljudska iskustva menjaju, i uloga i tumačenje filma se menja. U 
tome se upravo ogleda i antropološka pozicija – da se svaki film uvek tumači u 
društvenim i kulturnim okvirima (Nikolić, 2013).

Ovaj rad film posmatra kroz produktivnu funkciju koju obavlja u društve-
no-kulturnom kontekstu a ne kao autorsko umetničko delo. To znači da neće biti 
reči o umetničkim i dramaturškim kvalitetima filma već će se film posmatrati 
kao „narativ života”. Zato će akcent biti stavljen na efekat koji film proizvodi a ne 
na ispitivanje želje i namere reditelja. S obzirom da je predmet istraživanja savre-
meni holivudski komercijalni film, može se poći od pretpostavke da on manipu-
liše prepoznatljivim društvenim i socijalnim simbolima i kodovima. Iako igrani 
film ne nalazi svoje stalno mesto unutar ove nauke, pre svega jer igrani film ne 
dokumentuje stvarnost kao takvu već iznosi njenu reprezentaciju (Žikić, 2010) u 
centru mog interesovanja jeste utvrdim koja je funkcija sećanja u tom procesu.

II Trijumfalni narativ savremenog američkog ratnog filma

Zbog hibridnog karaktera savremenog filma, žanrovski, savremeni ratni 
film je teško definisati. Iako se pojam odnosi na filmove koji tematizuju prven-
stveno Drugi svetski rat i čija se radnja odvija na bojištu, postmoderna teorija 
često ističe da savremeni film ima tendenciju da kombinuje i prepliće tekstove 

1 Nikolić S., Naracija i savremeni film:holivudski model, Zadužbina Andrejević, Beograd, 
2012, str.14.
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različitih vrsta. To, naravno, ne znači da je žanrovsko mešanje isključivo pos-
tmoderni fenomen. Još je 1949. godine Alen Dvejn (Allan Dwan), u filmu Pe-
sak Ivo Džime (Sands Of Iwo Jima), koristio dokumentarni film i arhivske snim-
ke bitke za osvajanje vrha planine Surobači u Drugom svetskom ratu. Razlika je 
u tome što savremeni film više upućuje na intertekstualnost i dobro poznavanje 
konvencija i značenja žanrovskih filmova, pa se tako brišu striktno zacrtane 
granice između visoke i popularne kulture.

Masovna proizvodnja ratnih filmova koji su dublje zalazili u užase rata po-
čela je krajem sedamdesetih godina dvadesetog veka. Ovi filmovi kritički su se 
odnosili prema američkim intervencijama u Vijetnamu. Paradigmatični prime-
ri su filmovi: Apokalipsa danas (Apocalypse Now, 1979) Francisa Forda Kopole 
(Francis Ford Coppola), Vod smrti (Platoon, 1986) Olivera Stouna (Oliver Sto-
un), Brdo Hamburger (Hamburger Hill, 1987) Džona Irvina (John Irvin), Bojevi 
metak (Full Metal Jacket, 1987) Stenlija Kjubrika (Stanley Kubrick). Posle ek-
spanzije naučne fantastike, akcionih i avanturističkih filmova, uspeh Spilbergo-
vog (Steven Spielberg) filma Spasavanje redova Rajana pomogao je oživljavanju 
interesa za ratne filmove. Savremeni ratni film doživeo je ogromnu transfor-
maciju u tematizaciji i strukturi. Usled ekspanzije masovnih medija, i stvaranja 
novog društveno-ekonomskog svetskog poretka, koji se oslanja na globalni ka-
pitalizam, rat je dobio novi značaj i smisao. Mnogi savremeni ratni filmovi bave 
se informativnim, tehnološkim ili ekonomskim ratovima, ili, u slučaju filmova 
nastalih posle 11. septembra, tematizuju „rat protiv terora”. U ovom radu, svi 
ovi filmovi žanrovski su smešteni u ratne filmove.

Žanru je pristupljeno iz antropološkog ugla, dakle kao kulturnoj tvorevini 
čiji je osnovni cilj da prouči kulturne artefakte unutar njegovog sistema i u od-
nosu na trenutni društveno-kulturni ambijent.

„Antropologija prilazi žanru kao i svakom drugom predmetu svog 
proučavanja, kao ljudskoj, društvenoj i kulturnoj aktivnosti, odnosno 
kao svojevrsnom kulturnom artefaktu, što znači da ga vidi drugačije 
nego što je to slučaj sa književnom kritikom ili dramaturgijom. Njen 
cilj nije da odredi film onako kako to čini filmska teorija (...) a to što 
zanima antropologiju proizilazi iz načina na koje vidi žanr ili bilo šta 
drugo u predmetnom smislu, odnosno kako određuje dati fenomen 
na osnovu tog predmetnog sagledavanja.”2

Žanru se prilazi kao nečemu što se proizvodi u datoj kulturi i koristi u 
određenom kulturnom kontekstu, odnosno onome što dati kontekst determi-
niše. Taj kontekst predstavlja (zapadna) savremena kultura.3 Savremeni ratni 
film se posmatra u zavisnosti od aktuelne moći i društveno-kulturnog režima. 
Antropologiji su ratni narativi zanimljivi zbog iznošenja ideje rata i ratne tra-
ume, kao i zbog konceptualizacije nacionalnih identiteta. Forma ratnog filma 

2 Žikić B., Antropologija i žanr: naučna fantastika – komunikacija identiteta, u Etnoantropo-
loški problemi br. 1, 2010, str. 19–20.

3 Ibid, str.20
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predstavlja kulturne simboličke sisteme koji se konceptualno upotrebljavaju u 
kulturnoj komunikaciji, a stoje u direktnoj vezi sa onim normama koje društvo 
i kultura smatraju posebno značajnim i evaluativno ih ističu, bilo da podrža-
vaju vrednosni predznak te forme ili mu protivreče. Uzeti zajedno, ti koncepti 
predstavljaju varijacije istih obrazaca, pa kad se, recimo, govori o identitetu, 
okosnica identifikacije uvek je modelovana oko ose Mi/Oni (Drugi), gde su 
Drugi uvek konstruisani u odnosu na to kako konstruišemo sebe, a od čega 
zavisi dalja konceptualizacija koda kulturne komunikacije.4

Trijumfalizam je dominantan narativ Sjedinjenih Američkih Država. Na-
rativi trijumfalizma su ratni narativi. To su priče o vojnom i ratnom trijumfu 
jedne nacije, identiteta, narativa. U savremenom dobu ontologija rata je prome-
njena − rat je bitno transformisan politikom, ekonomijom, industrijalizacijom 
i dobio je novi značaj, strukturu, metodu. Kako je danas nemoguće govoriti o 
ratu a ne uzeti u obzir političko-ekonomski kontekst i kulturni ambijent, moje 
shvatanje trijumfalizma podrazumeva: vojnu, ratnu, političku, ekonomsku, kul-
turnu, tehnološko-informacionu nadmoć, poziciju i mesto u svetu.

Trijumfalni narativi većine ratnih filmova funkcionišu na konvencionalan 
način i zasnivaju se na stereotipnim predstavama, a ne individualizovanim li-
kovima: muškarac odlazi u rat i ostavlja dom iza sebe u nadi da će se ponovo 
vratiti, naglašavaju se supruge i majke, ali one se eksplicitno ne prikazuju, slavi 
se svet muškosti, u kome identitet van granica dobijenih komandi ne postoji. U 
filmu Marinac Sema Mendesa (Jarhead, 2005) narativ prati svakodnevicu gru-
pe vojnika u Zalivskom ratu, gde je naglašena dehumanizacija vojnih kampo-
va, a ženski lik devojke i supruge, prisutan je samo kao fotografija koju Entoni 
Svord, glavni lik priče, nosi sa sobom.

Trijumfalni narativi veoma često naglašavaju „ljudsku” stranu američkih 
vojnika i na taj način iskazuju američki nacionalni identitet koji se bazira na viso-
korazvijenom osećanju pravde, razumevanja, pravilnog i pravednog postupanja. 
Na primer, u filmu Spasavanje redova Rajana, Miler odlučuje da poštedi život ne-
mačkom vojniku; u filmu Žrtve rata Brajana De Palme (Casualties of War, 1989) 
Erikson pokušava da spasi Vijetnamku koju su njegova „braća” zarobila kako bi 
je seksualno zlostavljali. Sve nepravde koje su američki vojnici u ratovima brišu 
se pravom odlukom i uzvišenim osobinama jednog pojedinca-heroja. Multidi-
rekciono sećanje5 koje se kreće u pravcu nasilja i mržnje, opravdava se katarzom 
i pokajanjem glavnog junaka. Pri tom, antagonistički model iskazuje se u obliku 
negativnih stereotipa o „drugom” i ideji da je američka strana priče jedina istini-
ta. Ovaj model predstavljanja i konstruisanja kolektivnog pamćenja izražen je u 
filmovima o „ratu protiv terora” gde se stereotipne predstve islamskog naroda po-
vezuju, gotovo uvek, sa Al Kaidom. U filmovima Vavilon (Babel, 2006) Alehandra 
Gonzalesa Injaritua i Nezvanična istraga (Rendition, 2007) Gavina Huda, iznosi 
se kritika stereotipizacije islama. U filmu Vavel, mali dečak Jusef, igrom slučaja, 
gađa autobus sa američkim turistima i ranjava Suzan, a mediji ovaj događaj, bez 

4 Ibid, str.22.
5 Vidi Rothberg M., Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of De-

colonization, Stanford University Press, Stanford, 2009.
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ikakve zvanične istrage, objavljuju kao teroristički napad. Izveštaj marokanskih 
medija je: „verovatno su teroristi ubili američkog turistu.”; japanski mediji izve-
štavaju: „Suzan Džouns, žrtva terorističkog napada, puštena je iz bolnice u Ka-
zablanki”; dok su američki mediji u filmu prikazani kao nepristrasni i obazrivi u 
izveštavanju: „izvršioci napada nisu još poznati, ali američki i marokanski vladini 
zvaničnici rade na bezbednosti za sve građane.” Postavlja se pitanje: da li je ste-
reotipizacija islamskog naroda samo američki fenomen ili je, kao što je prikazano 
u filmu, Amerika uspela da nametne ovaj stereotip na globalnom nivou?

Talas američkih „terorističkih” filmova javlja se 2007. godine i nastavlja 
se do danas. Tu se pre svega misli na filmove poput: Montirana istina (Reda-
cted, 2007) Brajana De Palme, Nezvanična istraga Gavina Huda, Dolina nestalih 
(In the Valley of Elah, 2007) Pola Hagisa, 30 dana (Day Zero, 2007), Zbogom 
Grejs (Grace is Gone, 2007), Posetilac (The Visitor, 2007) Tomasa Mekartija, Rat 
Čarlija Vilsona (Charlie Wilson’s War, 2007), Smrt predsednika (Death of a Pre-
sident, 2007), Umri muški 4.0 (Die Hard 4.0, 2007), Glineni golubovi, Sledeće 
(Next, 2007). Bergov (Peter Berg) film Kraljevina (The Kingdom, 2007) bavi se 
jednim od najosetljivijih pitanja u američkoj spoljnoj politici: prvo, odnosom 
sa Saudijskom Arabijom, a potom i njenom vezom sa terorizmom.

„Teroristički” napad je omogućio američkom filmu da propagira trijumfal-
ni narativ na mnogo načina. Uostalom, smatra Martin-Džouns (2006), Ameri-
ka je bila oštećena strana, što joj je omogućilo da lako opravda odmazde. Mno-
gi filmovi nastali posle 11. septembra alegorijski oživljavaju traumu napada i 
istražuju nacionalne identitete uglavnom kroz lične prošlosti pojedinaca. Po-
klanjanje previše pažnje uzrocima lične traume sugeriše potrebu da se ispita 
umešanost Amerike u događaje od 11. septembra, što predstavlja opasnost za 
trijumfalni narativ. Zato mnogi post-9/11 filmovi traumu lične prošlosti prika-
zuju kao neminovnost i izražavaju potrebu da se život nastavi dalje. Osnovni 
motiv jeste osveta na kojoj se razvija trijumfalni nacionalni narativ.

Film koji je privukao pažnju prvenstveno zbog svoje narativne strukture, a 
potom i narativnog sadržaja jeste film Roberta Redforda Glineni golubovi. Po-
red Nezvanične istrage Gavina Huda, ovaj film ilustruje paradigmu deteritorija-
lizacije6 trijumfalnog narativa kroz nelinearnu naraciju i alegoriju.

Film se odlikuje fragmentarnom strukturom u kojoj se tri priče prepli-
ću i posmatraju iz tri različite perspektive, odnosno jedan događaj se prati iz 
pozicije različitih likova. Naracija filma je ograničena kako vremenski (radnja 
koja traje jedan dan tj. svega sat i po vremena) tako i prostorno (Vašington, 
 Kalifornija, Avganistan). U prvoj priči mladi republikanski senator Irving (Tom 
Kruz) poziva iskusnu novinarku Rot (Meril Strip) da joj predstavi novi plan ak-
cije u navodnom „ratu protiv terora”. U drugoj priči profesor političkih nauka 
Mali (Robert Redford) pokušava da pričom o svoja dva bivša studenta, Arijenu 
i Ernestu (Afroamerikanac i Latinoamerikanac), povrati veru i probudi intere-
sovanje za studije. Dok se u trećoj priči Arijen i Ernest, u propaloj akciji ame-
ričke vojske, bore za svoj život.

6 Deteritorijalizacija je Delezov (Gilles Deleuze) koncept koji u umetnosti predstavlja proces koji 
definiše kreativnost nekog sklopa; deteritorijalizacija određuje nelinearne sisteme odnosa.
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Film nudi alegoričnu kritiku:

1. aktuelne politike − Bušove administracije (kroz lik senatora Irvinga);
2. američkih medija koji su pomogli u stvaranju ratne atmosfere i u veli-

koj meri opravdali „rat protiv terora” i Bušovu ratnu politiku (kroz lik 
novinarke Rot i njenog upravnika);

3. sistema obrazovanja − stereotipizacija školskog, obrazovanog sistema 
(kroz lik profesora dr Malija i studenta koga tumači Endru Garfild).

Takođe, Redford koristi lik dr Malija da se kroz njegovo individualno se-
ćanje, činom ponavljanja, stvori i očuva nacionalno pamćenje. Bitna scena koja 
potvrđuje Redfordovu želju za stvaranjem kulturnog i nacionalnog pamćenja je 
scena u kojoj Rot odlazi razočarana, gnevna i emotivno „rastrojena” iz kabineta 
nakon razgovora sa urednikom, ulazi u taksi i prolazi pored „mesta sećanja”7 
− Bele kuće, gde se odlučuje o sadašnjosti i stvara istorija, gde se „odlučuje” o 
nacionalnom pamćenju i inscenira prošlost.

U 19. i 20. veku, američki državni aparat je veoma često koristio ratove 
(napad na Perl Harbor 1941. godine, ili napad na Svetski trgovinski centar 11. 
septembra 2001. godine) za reteritorijalizaciju trijumfalnog narativa gde je 
osnovni cilj bio da se novonastalim američkim nacionalnim identitetom oprav-
daju američka osvajanja, kolonizacija i nasilna politika. Zahvaljujući transpa-
rentnosti, Amerika je uspela da projektuje svoje trijumfalne narative i kulturne 
vrednosti na svetskom nivou i da nametne stereotipne slike marginalizovanih 
manjinskih i lokalnih kultura (npr. stereotip „teroriste”).

Međutim, trijumfalni narativ nije bio uvek dominantan u američkoj istori-
ji, a razlog za to je rat u Vijetnamu, koji je izgubljen. Pokušaj oporavka od ovog 
„udarca” najjače se osetio u doba Regana. Mnogi filmovi iz tog doba predstav-
ljaju pokušaj da se herojskom akcijom otkupi poraz u Vijetnamu.

„Uvek će nacionalni narativ pokušavati da uništi uspomenu na poraz u Vi-
jetnamu. Zato je devedesetih godina, nakon Prvog zalivskog rata, trijumfalni 
narativ oživljen, a pogodan materijal za američki trijumfalni povratak i obno-
vu američke ispravnosti predstavljaju, po Franku Tomasuli (Frank P.Tomasu-
lo), narativi Drugog svetskog rata.”8

Karakterističan primer je film Spasavanje redova Rajana. Spilberg u ovom 
filmu koristi Drugi svetski rat kako bi stvorio mitsku sliku nacije kao pobed-
ničke države. (Martin-Jones D., 2006,). Naime, Spasavanje Redova Rajana po-
smatra se u kontekstu naracije američkog globalnog vođstva, koju predstavlja 
američka vojna snaga kao neophodni uticaj na svetske događaje. Kadrovi zasta-
ve naglašavaju ključnu ulogu u obezbeđivanju slobode ne samo za Amerikance, 

7 Vidi Nora P., Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire epresentations, No. 26, 
Special Issue: Memory and Counter-Memory. (Spring, 1989), pp. 7–24, http://www.time-
andspace.lviv.ua/files/session/Nora_105.pdf

8 Nikolić S., Narativ sećanja i ratni film u filozofiji filma Žila Deleza, doktorska disertacija, 
Fakultet Dramskih Umetnosti, Beogard, 2013, str. 54–55.
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već za ceo svet. To naravno ne znači da su svi američki filmovi snimljeni 90-ih 
godina trijumfalni narativi. Dejvid Martin-Džouns smatra da pojedini filmovi, 
poput filma Rođen četvrtog jula (Born on the Fourth of July, Oliver Stone, 1989) 
nude različite konfliktne istorije koje zahtevaju drugačiju konstrukciju i tuma-
čenje nacionalne prošlosti ili drugačiju formu tj. hibridne nacionalne narative.

Iako se sećanjem uglavnom bavi nacionalna kinematografija, Amerika je us-
pela da postane centralna sila kada je u pitanju kritička diskusija o statusu sećanja 
u kulturnoj sferi. Pitanje o tome šta treba ili ne treba da se pamti u kulturnom 
životu i praksi bilo je tema mnogih rasprava u političkoj i naučnoj sferi, kao i 
pitanja sadržaja i prenošenja sećanja u okvire programa obrazovanja i popular-
ne reprezentacije. Ovo potiče, kako smatra Pol Grejndž (Paul Grainge, 2003) iz 
dubokog osećaja diskontinuiteta istorije, činjenice koja je osporila ideju jedin-
stvenog američkog iskustva. Borba oko načina prikazivanja nacionalne prošlosti 
zaoštrila se 80-ih i posebno 90-ih godina, godina „kulturnog rata” u Americi. U 
ovoj borbi Holivud je odigrao svoju ulogu bilo tako što je podržavao tradicional-
ne vrednosti, bilo pokušavajući da ispravi kolektivno sećanje dajući kao primer 
traume rat u Vijetnamu u cilju stvaranja osećaja američkog identiteta.

Dakle, Holivud je bio (i ostao) fasciniran američkom istorijom i sećanjem 
na istu, što dokazuju mnogobrojni filmovi sa tom tematikom, a holivudska pro-
dukcija estetizovanog zla postala je (i ostaće) prihvatljiva kao vizuelna zabava 
dokle god bude tematizovala egoističnu romantiku i individualni heroizam.

Uticaj holivudskog filma na konstrukciju sećanja i identiteta ne ograničava 
se samo na domaću sferu. Holivud je prihvatio događaje i nacije koje pripadaju 
drugim kulturama i kontekstima. Šindlerova lista (Schindler’s List, 1993) Stivena 
Spilberga i Pijanista (The Pianist, 2002) Romana Polanskog, predstavljaju pri-
mere diskusije o mogućnostima i granicama američkog popularnog filma da 
prihvati traumatičnu temu koja je obeležila 20. vek. Alaida Asman smatra da se 
Holokaust-film establirao kao podžanr u medijskom svetu i postao važan deo 
kulturnog pamćenja jer preko njega pre svega mlade generacije stiču znanje i 
oblikuju svoja shvatanja o realnosti uništavanja Jevreja.9

III Teorija društvenog sećanja

Antropologija društvenog sećanja zagovara ideju da sva naša sećenja pred-
stavljaju naš osećaj kolektivnog identiteta i konstruisana su od strane naše druš-
tvene zajednice. To znači da se uvek sećamo u jednom kulturno- sociološkom 
kontekstu, što podrazumeva javnu upotrebu prošlosti i očuvanje prošlosti 
(Kuljić, 2006). Smatra se da su sećanja pojedinca uvek konstruisana oko druš-
tvenog tj. nacionalnog sećanja i događaja. Rituali, tradicija, mitovi, istorijski 
događaji koji se obeležavaju i koji se pamte od strane pojedinaca i društvene za-
jednice, i koji doprinose stvaranju zajedničkog identiteta čine kolektivno pam-
ćenje. Kolektivna pamćenja otelotvorena su u „mestima pamćenja”, tj. u agensi-

9 Asman A., Duga senka prošlosti, Biblioteka XX vek, Beograd, 2011, str.275.



58 | Antropologija 17, sv. 1 (2017)

ma kulture – hramovima, statuama, spomenicima, muzejima itd. (Nora, 1989). 
Njihova namena je višestruka, a jedna od osnovnih jeste čuvanje od zaborava.

Dok su se filozofi, psiholozi i neurolozi bavili individualnim sećanjem, an-
tropolozi, sociolozi, politički naučnici i teoretičari kulture su usmeravali svoju 
pažnju na društveno ili kulturno sećanje, što znači da je kompleksno pitanje 
kulture sećanja interdisciplinarno. Naučnici iz različitih zemalja su od počet-
ka dvadesetog veka bili zainteresovani za studije kulture i sećanja – od Frojda 
(Sigmund Freud), Bergsona (Henri Bergson), Dirkhema (Émile Durkheim) do 
Albvaša (Maurice Halbwachs), Varburga (Aby Warburg), Bartleta (Frederick 
Barlett) i Benjamina (Walter Benjamin). Međutim, interes za ovu problematiku 
je bio veoma slab sve do početka osamdesetih godina, kada se interesovanje 
za kolektivno sećanje razvija ne samo u akademskom svetu, već i u političkoj 
areni, masovnim medijima i umetnosti. Istorijske i političke promene pred-
stavljaju glavne katalizatore velikih promena u oblicima kulturnog sećanja. U 
novije vreme globalne političke promene, kao što su raspad komunističkog si-
stema pojedinih država i autoritarnih režima, dovele su fenomen sećanja u prvi 
plan. Pored toga, oblik savremenog medijskog društva dovodi do pretpostavke 
da danas, više nego ikada, kulturno sećanje zavisi od medijskih tehnologija i 
prometa medijskih proizvoda. Kulturno sećanje je jedna od formi kolektivnog 
pamćenja, utoliko što članovi jedne društvene zajednice dele isto kulturno se-
ćanje koje u velikoj meri određuje kolektivni identitet te društvene zajednice.

Antropologija društvenog sećanja razvija svoje koncepte na sledećoj teorij-
skoj osnovi:

Tabela 1. Uporedni prikaz teorija o sećanju i pamćenju.
M. Albvaš 1. kolektivno pamćenje sadašnjost čin rekonstrukcije, ag. kulture

2. individ. pamćenje oba pamćenja i vid reprezentacije
J.Asman 1. komunikativno 

pamćenje
recentna 
prošlost

pojedinac difuzno

2. kulturno pamćenje vanvremensko ag. kulture visoko 
diferencirano

A. Asman 1. individualno pamćenje kratkoročno neuronska obrada
2.socijalno pamćenje kratkoročno komunikacijska obrada
3.političko pamćenje dugoročno kolektivna obrada
4. kulturno sećanje dugoročno individualna obrada

P. Konerton 1.socijalno pamćenje 1. komemorativne ceremonije (rituali)
2. telesni performansi (odeća, maniri, ples)

P. Nora 1. kulturno pamćenje „mesta sećanja” simbolička funkcija
2. socijalno pamćenje muzeji, arhivi, spomenici
3. arhivističko pamćenje
4. istoriografsko pamćenje

T. Kuljić 1. kultura sećanja – demonumentalizacija prošlosti
– funkcionalna traumatizacija
– istorično poređenje zločina
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Albvaš zastupa stav da se individualno pamćenje uvek oslanja na kolektivno. 
Ratni narativi često koriste ovu vrste sećanja. U filmu Spasavanje redova Rajana 
kada se Ričard priseća svog detinjstva i događaja sa gospođom Trubovic, gde osta-
li članovi voda učestvuju u razgovoru dopunjujući to pojedinačno sećanje, govori 
se o individualnom pamćenju koje je u procesu da postane kolektivno. Ili u filmu 
Pesak Ivo Džime (Sands of Iwo Jima, 1949) Alena Dvejna (Allan Dwan): kada na 
kraju filma marinci čitaju pismo Džona Strajkera upućeno njegovom sinu, oni 
individualno pamćenje Strajkera pretvaraju u kolektivno pamćenje. Takođe, naša 
sećanja za nas imaju smisla jedino ako imaju smisla u kontekstu sadašnjosti i ako 
se menjaju kako se i mi kao jedinke menjamo. Kao primer promene sećanja u za-
visnosti od konteksta može poslužiti scena u filmu Spasavanje redova Rajana gde 
Rajan pripoveda svoje sećanje na braću kapetanu Mileru. Iako se radi o relativno 
nesrećnom slučaju s obzirom da su Rajan i njegova braća zapalili štalu i udarili 
devojčicu Alis Džardin, Rajan ovo sećanje radosno pripoveda. Dakle, njegovo se-
ćanje dobilo je novo značenje koje se tumači u novom, sadašnjem kontekstu – od 
tužnog sećanja (događaja) u prošlosti postala je lepa uspomena Rajana koji je na 
bojnom polju u iščekivanju moguće smrti.

Jan Asman „razbija” Albvašov koncept pojedinačnog i kolektivnog pamće-
nja i zamenjuje ga pojmovima komunikativno i kulturno pamćenje. Komuni-
kativno pamćenje obuhvata recentnu prošlost i pokriva obim sećanja koje jedna 
osoba deli sa svojim savremenicima, dok je kulturno pamćenje vanvremensko, 
tj. prostire se i prenosi sa generacije na generaciju putem knjiga, spomenika, 
rituala, medija. Na primer, marinci u filmu Pesak Ivo Džime dele zajdeničko 
sećanje osvajanja vrha planine Suribači. Svi veterani rata koji su na bilo koji na-
čin učestvovali u ovom događaju dele to sećanje sa „fiktivnim” likovima filma. 
S druge strane, ovo pamćenje je i kulturno s obzirom da naredne generacije 
mogu da čitaju knjige i gledaju filmove o ovom događaju Dakle, osnovu kultur-
nog pamćenja čine, prema Asmanu, tri aspekta (Kuljić, 2006):

1. odnos prema prošlosti (npr. u filmu Spasavanje redova Rajana Apa-
movo/Ričardovo čisto sećanje);

2. razvoj kulturnog identiteta, odnosno političke imaginacije, (Apamov 
kulturni identitet/Ričardov identitet „usamljenika” tj. zajedničko ose-
ćanje pripadnosti tj. nepripadnosti vojsci);

3. tradicionalizovanje, tj. institucionalizovani izbor i tumačenje očuvanog 
materijala (pozitivno tumačenje američke intervencije u Francuskoj to-
kom Drugog svetskog rata – spomenik „Les Braves” na Omaha plaži u 
Francuskoj podignut je u čast američkih vojnika, svečanosti, govori),

Alaida Asman smatra da se u tzv. „posttraumatskom veku” u kome da-
nas živimo individualno i kolektivno sećanje sve manje shvataju kao spontani, 
prirodni ili sakrosanktni činovi, a sve više kao socijalne i kulturne konstrukci-
je, koje se vremenom menjaju i imaju vlastitu istoriju (Asman, 2011). Opozi-
ciju individualnog i kolektivnog pamćenja ona zamenjuje sa četiri formacije 
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 pamćenja   − u zavisnosti od prostornog i vremenskog radijusa, veličine grupe 
i stabilnosti. To su: pamćenje pojedinca, tj. individualno pamćenje; pamćenje 
socijalne grupe ili socijalno pamćenje; pamćenje nacije kao političkog kolek-
tiva ili političko pamćenje i kulturno sećanje. Sva ova sećanja prenose se i 
čuvaju ritualnim izvođenjima (Pol Konerton, 2009).

Dok Pol Konerton smatra da se društveno sećanje ogleda u komemora-
tivnim ceremonijama i telesnim performansima, Pjer Nora u središte analize 
postavlja mesta sećanja (realne ili mitske prirode) čija je funkcija prvenstveno 
simbolička. U vezi sa time Kuljić kaže:

„Reč je o trajnim tačkama kristalizacije kolektivnog sećanja i o identitetima 
koji nadživljavaju generacije, a koji su čvrsto uklopljeni u običaje i koji se 
menjaju u meri u kojoj se menja način njihovog prihvatanja, primene i pre-
nošenja (...) To su zajednička mesta istorijske svesti o kojima je neko nešto 
čuo i koja se povezuju sa manje ili više difuznim smislom. Pravo mesto seća-
nja obuhvata semantički prostor koji se prostire između istorijskog događaja i 
njegovog današnjeg sećanja, između istorije i njene upotrebe (...) mesta seća-
nja su simbioze istoriografije i nacionalnog pamćenja. Muzeji, arhivi, praznici 
i spomenici jesu mesta sećanja na kojima se stalno iznova kombinuju ma-
terijalni, funkcionalni i simbolički aspekti prošlosti i time reguliše prisustvo 
prošlosti u sadašnjosti.”10

Kuljićeva definicija kulture sećanja podrazumeva, u širem smislu, javnu 
upotrebu prošlosti, dok se u užem značenju bavi tumačenjem različitih načina 
očuvanja prošlosti. On izdvaja dve strane kulture sećanja: kao skladišta i nosi-
oca sećanja s jedne strane, dok se sa druge strane ukazuje činjenica da sećanje 
predstavlja svestan odnos prema zbivanjima iz prošlosti, u kojem pojedinci ili 
grupe koriste prošlost da bi se razgraničili od drugog i da bi izgradili identitet.

Kuljić smatra da prevladavanje prošlosti predstavlja jedan trajan proces 
učenja kako „živeti” sa zločinima i prihvatiti činjenicu da su ti traumatični do-
gađaji deo nacionalne istorije tj. nacionalnog identiteta. Ukoliko su ti događaji 
toliko snažni da se ne mogu zaboraviti, dolazi do potiskivanja. Karakterističan 
primer jesu ratovi.

Ratni narativi najčešće manipulišu temom potisnutog sećanja koje se ma-
nifestuje na različite načine: kroz noćne more, nesanicu, nasilno ponašanje ili 
pak povlačenje i zatvaranje lika u sebe. Filmovi Džejkobova lestvica košmara 
(Jacob’s ladder, 1990,) Ludačka košulja (The Jacket, 2005) i Mandžurijski kan-
didat (2004) manipulišu temom potisnutog sećanja. Karakteristične su scene 
majora Marka u filmu Mandžurijski kandidat iz 2004 god. u kojima se strahote 
rata i ubistva vojnika javljaju u vidu noćnih mora.

Sećanje Rajana u filmu Spasavanje redova Rajana odnosi se na događaj iz 
Drugog svetskog rata, kada jedinica kapetana Milera kreće u potragu za njim. 
Kroz njegovo sećanje koristi se Drugi svetski rat kao kontekst u kome se valori-
zuje američka intervencija u naftom bogatom Persijskom zalivu.

10 Kuljić T., Kultura sećanja, Čigoja, 2006, str.19
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Rajanovo sećanje predstavljeno je u linearnom vremenu. Distorzija linear-
nog vremena ugrađena u narativ sećanja podstiče gledaoca da na sećanje gleda 
kao na proces koji je podložan transformaciji i koji ni u kom slučaju ne pred-
stavlja pravolinijski „skok” u prošlost. Linearni model vremena izražava terito-
rijalnu homogenost i vezani nacionalni identitet, čime se potvrđuje činjenica da 
je linearna konstrukcija privilegovani model reprezentacije američkog holivud-
skog filma i nacionalnog narativa.

Rajanovo sećanje, pored linearnosti, karakteriše: interkulturna dinamika – 
on se seća voda kapetana Milera kao ujedinjenog kolektiva koji čine vojnici 
različitih etničkih i etičkih identiteta; etička i moralna vernost – Rajan je odlu-
čio da ostane na bojnom polju i da se osveti za smrt braće i svih Amerikanaca 
poginulih u ratu; pozitivna slika o „nama” – kapetan Miler odlučuje da poštedi 
život nemačkom vojniku Stimbotu Viliju (negativnom Drugom), što najjasnije 
prikazuje borbu za očuvanje nacionalnog trijumfalnog narativa;

Rajan se seća uzdrhtale ruke kapetana Milera – „čije alegorijsko značen-
je ilustruje nacionalni identitet koji se nalazi pod pretnjom.(...) Dakle, u ratu 
je njegovo telo brutalizovano, pa ipak, on nastavlja da se bori snagom uma i 
karaktera. (...) Pokazuje nam da je u stanju da prevaziđe sve fizičke poteškoće 
kako bi se obnovio nacionalni narativ. To je upravo ono što bismo očekivali od 
protagoniste slike akcije velikog formata: da od jedne situacije kroz akciju dođe 
do nove situacije.”11

Na kraju filma, kada Miler umire, mi vidimo izbliza njegovu, sada smi-
renu, ruku. Američki nacionalni narativ usled opasnosti od etničkog Drugog, 
našao se u krizi, ali ga je Miler (Mi-savremena racionalistička zapadna kultura) 
svojom žrtvom spasao od potencijalnog rušenja. On sada ostaje na Milerovom 
nasledniku, kojeg u filmu tumači Rajan, konstruisan tako da alegorijski pred-
stavlja njegovog sina ili učenika. Prelaskom sa Milerove smrti na Rajana u sa-
dašnjosti, film sugeriše da je naredna generacija nasledila trijumfalni mit za 
koji su mnogi Amerikanci dali živote. Milerove reči: „zaradi to”, upućene su ne 
samo Rajanu i njegovoj generaciji, već svim generacijama nakon nje. Svi mo-
raju zaslužiti žrtvovanje i gubitke vojnika u Milerovom vodu na plaži Omaha 
i ostalim bojnim poljima u Drugom svetskom ratu. U poslednjim scenama, na 
Milerovom grobu Rajan pita svoju ženu:

„ Kaži mi da li sam imao dobar život? Kaži mi da li sam dobar čovek?”

Pozitivan odgovor je dokaz ne samo ličnog trijumfa, već nacionalnog tri-
jumfalizma koji je ovde prikazan kroz koncepciju Rajanovog potomstva.

Drugi bitan momenat modulacije trijumfalnog narativa u Spilbergovom 
filmu je korišćenje negativnih etničkih stereotipa da bi se predstavile odre-
đene grupe koje se smatraju pretećim. Nemački vojnici identifikovani su 
kao „negativni Drugi”, dok su Amerikanci i njihovi saveznici „pozitivni Mi”. 

11 Martin– Jones D., Deleuze, Cinema and National Identity, Edinburgh University Press, 
2006, str.131.
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 Društveno-kulturni odgovor na identifikaciju neprijatelja je konstrukcija hero-
ja-patriote. U filmu Spasavanje redova Rajana nisu samo kapetan Miler i Rajan 
heroji-patriote već je to čitav Milerov vod, odnosno čitava generacija koja je 
ratovala u Drugom svetskom ratu.

Dakle, trijumfalni narativ filma Spasavanje redova Rajana izražen je kroz 
sećanje Rajana, gde interkulturna dinamika oslikava ujedinjeni vod tj. američku 
naciju koju karakteriše jedinstvo, ravnopravnost i tolerancija i oslikava etičku 
vrednost generacije koja je učestvovala u tom ratu. Misija spasavanja Rajana je 
misija spasavanja američkog nacionalnog identiteta i potvrđivanje dominaci-
je američkog trijumfalnog narativa. Pri tome je osveta osnovno sredstvo kon-
struisanja trijumfalnog nacionalnog identiteta; putem osvete ubistva nemačkog 
vojnika potvrđuje se trijumfalni narativ. Milerov neuspeh da završi trijumfalni 
narativ osvetio je njegov učenik Apam; relativno srećan završetak je nasleđe u 
vidu potomstva.

S druge strane, filmovi Mandžurijski kandidat i Ludačka košulja deteritori-
jalizuju nacionalni identitet. Deteritorijalizacija trijumfalnog narativa odvija se 
preko sećanja likova. Džekovo sećanje u filmu Ludačka košulja i sećanje majo-
ra Marka u filmu Mandžurijski kandidat deteritorijalizuje nacionalni identitet 
nelinearnom, lavirintskom strukturom. Kroz sećanje lika majora Marka, film 
alegorijski kritikuje način na koji američki mejnstrim film gradi nacionalni 
identitet i eksplicitno uspostavlja vezu između sećanja i post-9/11 Amerike. 
Detrijumfalizacija nacionalnog identiteta koristi se u cilju kritikovanja trenut-
ne društvene situacije. Sva tri filma koriste narative sećanja (Rajana, Džeka i 
majora Marka) da izraze nacionalne identitete, čime su se individualna sećanja 
likova u priči vizuelnim putem aktualizovala i transformisala u kulturno pam-
ćenje. Dakle, relativno „obične” priče ratnih veterana mogu postati zapamćeni 
narativi i narativi sećanja i mogu da služe državnom aparatu za konstrukciju 
nacionalnog identiteta.

Ovaj proces konstrukcije i nametanja identiteta od strane državnih aparata 
može biti jako kompleksan s obzirom da ne postoji pojedinac ili nacija-drža-
va koji svoj identitet ne želi da gradi na osnovama nekog trijumfa. Pripadnost 
određenoj kulturi ili naciji-državi automatski znači stvaranje određenih predra-
suda i stereotipnih slika Drugog. Pritom, Drugi je uvek radikalno drugačiji od 
dominantne kulture koju predstavlja Zapadna tradicija zajednice belaca. Bilo da 
se radi o domorocima, američkim Indijancima, Afrikancima, predistorijskim 
društvima, beli kolonizatori su njih predstavljali kao divlje i zle ljude. Ova su-
protnost između divljeg/civilizovanog omogućila je dominantnom Zapadu da 
svoju kulturnu superiornost koristi kao opravdanje za političke intervencije na 
globalnom nivou. Ovakvi master narativi (Stem, Spens, 1985) postavljaju gle-
daoca u političku poziciju gde je gledalac prinuđen da prihvati tačku gledanja 
„zapadnog kolonijalizma i imperijalizma”12 pri čemu odnos između „stvarno-

12 Stam R., Spence L., „Colonianism, Racism and Representation” u Nichols B.(ed.), Movies 
and Methods, vol.II, University of California Press, 1985, str.634.
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sti” i njene reprezentacije zavisi od trenutne političko-ideološke potrebe. Stem i 
Spensenova ističu da kolonijalni narativi i holivudski film o Trećem svetu često 
koriste „pogrešne” etnografske, lingvističke pa čak i topografske odlike:

„Sveobuhvatna metodologija mora da obrati pažnju na medijacije koje inter-
venišu između ‘stvarnosti’ i njenog predstavljanja. Naglasak mora biti stavljen 
na narativnu strukturu, žanrovske konvencije i filmski stil pre nego na savr-
šenu ispravnost predstavljanja ili verodostojnost originalnog, ‘pravog’ modela 
ili prototipa.”13

Razmišljajući o trijumfalizmu i filmu, Stem i Spenseva ističu da na filmu 
kolonijalni narativi koriste nacionalnu svest kao opravdanje kolonijalnih osva-
janja. Kolonijalni narativi, koji su karakteristični narativi Sjedinjenih Američ-
kih Država naročito posle 11. septembra, opravdavaju nasilje nad Drugim ne-
zavisno od njegovog porekla. „Ovakvi filmovi revidiraju istoriju pozicionirajući 
gledaoca uz kolonijalne sile.”14

Kombinacija tačke gledanja sa brojnijim, hrabrim herojima čini da se po-
stkolonijalni mali drugi uvek nalazi na nišanu, a gledalac se postavlja na tačku 
gledišta kulturnog imperijalizma i dominantne Zapadne ideologije. To naravno 
ne znači da će svaka publika i svaki gledalac na isti način doživeti i „pročitati” 
film, zato treba dozvoliti, kako ističu Stem i Spenseva, mogućnost „nenormal-
nih čitanja” (abberant readings), čitanja koja idu protiv određenog diskursa.

Činjenica je da je američka kinematografija uspela da nametne svoju do-
minaciju nad ratnim filmovima, pa kada se govori o ratnim narativima gotovo 
se uvek misli na američke ratne narative. Za to postoji nekoliko osnovnih razlo-
ga: prvo, američka kinematografija je napravila najveći napredak u estetizaciji 
ratnih narativa; drugo, Amerika je oduvek ulagala velika novčana sredstva u 
svoju ratnu industriju s jedne strane, a s druge strane, za naučna istraživanja 
koja se bave ratnom problematikom. Pri tome, polazeći od činjenice da film 
kao moćni medijski spektakl pomaže oblikovanju mišljenja javnog mnjenja i 
društvenog sećanja i predstavlja pogodan „alat” za reprodukovanje aktuelnih 
socijalnopolitičkih diskursa i ideologija, tematizacija rata poprimila je drastične 
razmere. Aktuelna filmska ostvarenja interpretiraju se u skladu sa trenutnom 
političkom, socijalnom i ideološkom situacijom. Na primer, film Rambo: Prva 
krv (Rambo: First Blood, 1985) predstavlja konzervativni diskurs Reganizma i 
upućuje na izgubljeni rat u Vijetnamu; filmom Sirijana (Syriana, 2005) suge-
riše se nepoverenje u Bušovu administraciju i velike naftne korporacije posle 
11. septembra, dok filmovi Glineni golubovi, Nezvaniča istraga i Zelena zona 
(Green Zone, 2010) predstavljaju liberalni diskurs kritike Bušove administra-
tivne spoljne politike i nezadovoljstvo Bušovim reagovanjem na 11. septem-
bar. Američki ratni film koristi kolonijalne, trijumfalne narative da opravda 

13 Ibid, str.641
14 Martin-Jones D., Deleuze, Cinema and National Identity: Narrative Time in National Con-

texts, Edinburgh Universitz Press, 2006, str.123.
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svoja osvajanja, nasilnu politiku i izgradi svoj nacionalni identitet. U manjim 
nacionalnim kinematografijama i nezavisnim produkcijama (kao npr. britanski 
film Pokajanje (Atonement, 2007), austrijski film Falsifikatori (The Counterfe-
iters, 2007), poljski film Katin (Katyn, 2007), nemački film Sofi Šol: poslednji 
dani (Sophie Scholl: The final days, 2005), danski dokumentarni film Armadilo 
(Armadillo, 2010) itd.) predstvlja se nostalgično viđenje rata, veoma često se 
valorizuju i estetizuju ratne traume i rat se sagledava u afektivnom pogledu; 
rat se prikazuje iz tačke gledanja „manjeg Drugog” i naglašava se traumatsko 
iskustvo, najčešće kao lična ispovest, kao individualna patnja izazvana tekućim 
istorijskim okolnostima i kao dokumentarac ili doku-drama. Nasuprot ovom 
pristupu, američki (igrani) ratni film, u zavisnosti od trenutne političke ide-
ologije i namere, tematizuje tajne operacije, vojne obuke i sl. i koristi sećanje 
pojedinca kao metaforu za izražavanje nacionalne trijumfalne svesti i stvaranje 
pobedničkog nacionalnog duha i identiteta.

Savremenu dominaciju američkog filma i medija uopšte, Olsen (Olsan, 
2011) objašnjava uvodeći pojam transparentnosti. Naime, on kaže:

„Zahvaljujući jedinstvenoj smeši kulturnih uslova koji doprinose transparen-
tnosti, Sjedinjene Američke Države stiču kompetitivnu prednost u kreiranju i 
globalnoj distribuciji popularnog ukusa. Transparentnost je sposobnost nekih 
tekstova da izgledaju poznato. Transparentnost se definiše kao svaki tekstual-
ni aparat koji omogućava publici da projektuje indigene vrednosti, verovanja, 
običaje i rituale u uvezene medije ili kao upotrebe tih sredstava”.15

Taj efekat transparentnosti američkog filma ogleda se u narativnim struk-
turama koje se utapaju u druge kulture, koje sa svoje strane koriste svoju spo-
sobnost da projektuju svoja verovanja, narative i kulturne vrednosti u američke 
ikoničke medije. Tako proizvedeni narativi i vrednosti prenose ista značenja 
kao da su produkt lokalne kulture. Holivudski film itekako eksploatiše ovakvu 
transparentnost u proizvodnji filmskih i medijskih tekstova.

IV Zaključak

Filmovi koji su analizirani u ovom radu pripadaju žanru ratnog filma iako 
se ne bave, na eksplicitan način, ratom i borbom na bojnom polju. S obzirom 
da je rat u savremenom dobu dobio novu formu i značenje i sam ratni film do-
živeo je izvesne transformacije u pogledu tematizacije i strukture.

Filmovi Spasavanje redova Rajana, Glineni golubovi, Mandžurijski kandi-
dat, Ludačka košulja kao primeri savremenog američkog ratnog filma, izabrani 
su pre svega jer manipulišu narativnim vremenom na skoro isti način, tj. kori-
ste bilo nelinearnu naraciju, bilo linearnu uz upotrebu flešbekova i koriste na-

15 Olsan S. R., „Holivudska planeta: globalni medijii kompetitivne prednosti narativne transpar-
entnosti” u časopisu Treći program br. 50, proleće 2011, str. 39
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rativ sećanja lika da ispitaju narativnu strukturu i transformacije trijumfalnog 
narativa. Razlog bavljenja samo američkim filmom leži u činjenici da je samo 
američki ratni film trijumfalni narativ. Evropski film ili kinematografija Trećeg 
sveta je kinematografija „postkolonijalnog manjeg Drugog”, koja ne manipuliše 
trijumfalnim narativima i dominantnim nacionalnim identitetima, već narative 
sećanja predstavlja kroz tačku gledanja žrtve, potčinjenog, a kako je cilj ovog 
istraživanja analiza trijumfalnih narativa i njihova deteritorijalizacija i reterito-
rijalizaja, ovi ratni narativi nisu adekvatan predmet istraživanja.

Ovaj rad je pokazao da savremeni američki ratni film koristi sećanje na rat, 
odnosno trauma, kao sredstvo za stvaranje ili očuvanje trijumfalnog američ-
kog nacionalnog identiteta i narativa. Američki ratni narativi sećanja prikazuju 
procese rekonstrukcije i reteritorijalizacije ličnih i nacionalnih identiteta, gde 
sećanje igra odlučujuću ulogu u samospoznaji i samokonstruisanju. Savreme-
ni ratni film koristi krizu univerzalne istorije za stvaranje sopstvene istorije, 
pri čemu aparat države, u zavisnosti od aktuelne političke ideologije, odlučuje 
čega se treba sećati. U ovom poduhvatu odlučujuću ulogu igraju masovni me-
diji koji transformišu individualna sećanja u kulturu pamćenja. Tako će seća-
nje pojedinca na događaj 11. septembra uvek biti povezano i konstruisano oko 
nacionalnog sećanja na taj događaj ili će sećanje na Drugi svetski rat biti uvek 
povezano sa slikom podizanja zastave na vrh planine Suribači.
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ANTHROPOLOGY OF MEMORY AND THE TRIUMPHAL 
NARRATIVE OF CONTEMPORARY AMERICAN WAR FILM

Abstract: In this paper, the subject of the research is defined as anthropology of mem-
ory and the triumphal narrative of contemporary American war film. Films like Saving 
Private Ryan (1998), Lions for Lambs (2007), The Manchurian Candidate (2004) etc. use 
narrative of (character) memory in order to examine the narrative structure. My hy-
pothesis is that on one level contemporary American war film manipulates the memory 
in order to create a national narrative, and on the second level, the film itself represents 
memory that is through a different media strategies transformed into cultural memory. 
The starting point of this paper is that the film is a broader frame of reference in which 
people think; film provides a model for understanding general social values, solidifies 
content related to race, sex, religion, nationality, social roles etc. The aim is to get a 
closer insight on how contemporary Hollywood war movie uses memory to create the 
triumphal narrative and to analyze the relationship of memory and identity in war nar-
ratives of memories.

Keywords: anthropology of memory, war, film, nation, memory, identity, triumphal 
narrative.
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LA RECHERCHE DE LA RELATION ENTRE LES 
PROCESSUS COGNITIFS ET LES TECHNIQUES 
CORPORELLES DE L’ART DU DÉPLACEMENT

Dans cet article, je m’intéresse à l’étude du lien entre les techniques corporelles et les 
processus cognitifs en centrant ma réflexion sur les effets que les pratiques corporelles 
peuvent avoir sur le dispositif biologique humain. Je propose une analyse comparative 
des recherches anthropologiques sur la capoeira et le tai jitsu, en rapport avec mon 
terrain d’étude: l’Art du Déplacement – un art de mouvement corporel qui consiste en 
des déplacements dans les espaces urbains et naturels. Je m’intéresse particulièrement 
à la dynamique entre le corps naturel et le corps en tant qu’entité culturelle. La ques-
tion centrale est celle du processus de développement des habilités corporelles. Cette 
réflexion permet une meilleure compréhension de la profondeur du changement du 
corps, qui survient comme conséquence de l’incorporation du savoir culturel particuli-
er proposé par l’Art du Déplacement.

Mots clés: techniques corporelles, processus cognitifs, savoir culturel, Art du Déplace-
ment, Paris

Introduction2

L’anthropologie contemporaine remarque un retour de l’importance du 
corps en tant qu’entité qui incorpore les variétés culturelles de l’homme et qui 
définit la relation entre « nous » et le cosmos. Ici, je m’intéresserai à l’étude du 
lien entre les techniques corporelles et les processus cognitifs en centrant ma 
réflexion sur les effets que les pratiques corporelles peuvent avoir sur le dispositif 
biologique humain. Cette réflexion a pour but une meilleure compréhension de 
la profondeur du changement du corps qui survient comme conséquence de 

1 Ce travail est le résultat de la recherche dans le cadre du projet du Ministère de l’éducation, de 
la science et du développement technologique de la République de Serbie, numéro 177017.

2 La première version de ce travail était écrite au sein du programme de master d’ethnologie 
et anthropologie sociale à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, France.
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l’incorporation d’un savoir culturel particulier. En appui sur une bibliographie 
précise, je fonde mon travail sur une recherche de terrain qui concerne l’Art 
du Déplacement (ADD) – un art de mouvement corporel qui consiste en des 
déplacements dans les espaces urbains et naturels.3

Mon intérêt principal se porte sur l’influence de la pratique corporelle sur 
« l’intérieur » de l’homme – que je définis dans ce texte comme étant celui des 
modes et processus cognitifs. De façon appliquée, il s’agit de savoir comment 
cette pratique influence le développement personnel de l’individu. La question 
centrale revient à la compréhension du processus de développement des 
habilités. J’ai choisi d’explorer une bibliographie précise fondée sur les travaux 
de Greg Downey et de Katja Pettinen. A partir de leurs écrits, je considérerai 
l’impact des pratiques corporelles, notamment de la capoeira et du taijutsu, sur 
le développement des habilités des pratiquants. Je comparerai dans un second 
temps la théorie et les exemples de Katja Pettinen (2012) et de Greg Downey 
(2005, 2007, 2010a, 2010b) avec mon propre terrain. Il convient de préciser 
que les deux auteurs s’intéressent aux processus d’apprentissage somatique et au 
développement des habilités corporelles. Ainsi, Downey explore l’impact de la 
pratique de la capoeira sur l’individu à travers ses changements physiologiques. 
Les expériences et l’insertion de l’auteur sur le terrain, en tant que pratiquant 
de capoeira, apportent des exemples concrets, ce qui est également le cas avec 
mon étude de terrain.

Ainsi, ces deux anthropologues mettent en avant la culture comme «  lieu 
de naissance  » des techniques corporelles et, donc, comme déclencheur des 
transformations du dispositif biologique humain. Downey explore pour sa part 
la façon dont la variété culturelle affecte la variation physiologique humaine, 
tandis que Katja Pettinen, qui écrit sur le taijutsu, se concentre davantage sur 
un aspect plus abstrait qui est le développement des capacités perceptives de 
l’Homme. Elle n’envisage pas les processus physiologiques. Dans un dernier 
temps, je proposerai une considération des travaux de Downey et Pettinen 
en rapport avec mon terrain d’étude: l’Art du Déplacement – une pratique 
corporelle née en banlieue parisienne dans les années 90.

Apprentissage somatique

Downey et Pettinen s’intéressent tous les deux à l’apprentissage et au 
développement des habilités corporelles. Je considère que leurs travaux 
sont complémentaires. Downey étudie le développement du savoir et des 
habilités perceptives à travers la modification physiologique du corps – ainsi 

3 ADD est l’habilité de surpasser des obstacles internes et externes, avec un mouvement 
fluide dans le milieu urbain et naturel. Née dans la banlieue parisienne, il a des origines 
communes avec le Parkour et le Freerunning. Les trois disciplines trouvent leurs différences 
dans les idéologies des gens qui l’ont fondé et qui continuent de les diriger.
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le changement organique nous permet-il le développement des habilités. Il 
propose l’idée qu’une pratique corporelle a non seulement des effets sur la 
condition physique mais également sur le raffinement sensoriel. Pour Downey, 
le développement du corps et le changement physiologique permettent d’évoluer 
au sein d’une pratique corporelle, comme par exemple la capoeira. Toutefois, 
son travail, comme il le souligne lui-même, ne prend pas en considération 
l’impact neurologique de la pratique de la capoeira. Pettinen s’intéresse au 
développement des habilités sensorielles, mais ne cherche pas de localiser les 
changements physiologiques qui se produisent simultanément.

Downey cite Tim Ingold selon lequel les habilités sont littéralement 
incorporées, du fait que leur développement produit des modifications 
spécifiques d’ordre neurologique, musculaire et même anatomique (Ingold 2000). 
Downey considère nécessaire d’entreprendre une approche à la fois biologique 
et culturelle dans cette étude d’enculturation. Il explore la signification du savoir 
corporel en soulignant que l’Homme réagit aux informations sensorielles qu’il 
ne définit pas consciemment. Effectivement, le « savoir » dans le sens de visuo-
moteur n’est pas le même que le « savoir » conscient, en rapport avec les objets 
perceptifs. La question de base de cette réflexion relève donc de l’acquisition 
du savoir corporel et de la nature de ce savoir. Dans son article, Katja Pettinen 
s’intéresse implicitement aux formes de savoir visuo-moteur, que je me permets 
de nommer « instinctives ». Par rapport aux considérations de Downey, on peut 
les désigner comme étant des formes de savoirs non-conscientes.

Le rapport entre la culture et le corps humain

Pour Downey, les scientifiques admettent de plus en plus la matérialité du 
cerveau, c’est-à-dire le cerveau comme un manager incorporé du mouvement 
et des interactions physiques. Il s’interroge en conséquence sur la possibilité 
d’une matérialisation de la culture à travers un modèle neurologique pertinent. 
Inversement, il propose une réflexion sur l’influence de la culture sur le dispositif 
biologique humain. Dans ses articles, il considère l’influence de la pratique 
corporelle de la capoeira sur le corps humain. Il propose ce modèle de réflexion 
comme un outil pour la compréhension de la diversité culturelle dans la 
perception et dans le savoir. Downey écrit que de nombreux scientifiques comme, 
par exemple, Zenger et Sagi, explorent la malléabilité du système neuronal et de 
sa réponse à la demande imposée par le changement physique. Etant donné que 
les changements physiques peuvent être imposés par les pratiques culturelles, on 
arrive ainsi à l’influence de la culture sur le corps humain.

Pour Downey la question n’est pas seulement de savoir si l’enculturation 
a des effets sur la physiologie neuronale, mais de connaître les systèmes 
biologiques réactifs à l’entrainement. Le fait que les systèmes physiologiques ne 
soient pas malléables uniformément nous aide à mieux comprendre comment 
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une forme particulière d’enculturation peut affecter l’adaptation corporelle à 
des tâches spécifiques.

Dans ses articles relatifs aux phénomènes neurologiques, Downey 
met en avant que les schémas de comportement sont responsables de 
l’architecture cervicale. Ses considérations l’amènent au concept du « embodied 
knowledge  » qu’il définit comme un corps – une entité organique – modifié 
par le comportement, l’entrainement et l’expérience, profondément enculturé. Le 
concept de « embodiment » nous permet de sortir du dualisme cartésien souvent 
présent dans la pensée occidentale du corps comme opposé à l’esprit. Pour 
Downey, ce type de savoir, et son développement dans les pratiques corporelles, 
suggère que l’acquisition des habilités corporelles nécessite des changements 
physiologiques, perceptifs et comportementaux. Le système nerveux et le corps 
peuvent être modifiés à travers l’expérience. L’acquisition des habilités transforme 
par conséquent le corps et permet à l’individu l’accomplissement des tâches dont 
l’exécution n’était pas possible avant. Pour lui, les effets du sport sur le long-
terme montrent que l’acquisition des habilités sensori-motrices implique un 
changement neurologique profond. Downey écrit que l’entrainement peut affecter 
des changements physiologiques dans le cerveau, dans le système nerveux, dans 
les os, les joints, les organes sensoriels et même dans les systèmes endocrinien et 
neurologique. D’après cet auteur, l’entrainement corporel influence l’architecture 
organique du pratiquant. Les pratiquants de capoeira apprennent à s’écouter, à 
regarder différemment, et à balancer leurs corps grâce aux nouvelles corrélations 
établies entre habilités motrices et sensorielles. Pour lui, l’intérêt premier se situe 
en effet dans le changement physiologique. Downey présente la capoeira comme 
un exemple des effets de l’enculturation sur le dispositif biologique. Pour lui, 
le « embodiment » est un produit d’enculturation corporel. Il utilise ailleurs le 
concept de l’«  habitus  » de Bourdieu comme une constellation de structures 
cognitives faisant écho à la position sociale cognitivement internalisé: ce sont 
des dispositions qui agissent en rapport avec le statut social. En fonction de leur 
progrès dans la discipline, les pratiquants de capoeira que Downey a rencontrés 
sur son terrain présentaient des changements du point de vue kinesthésique, des 
interactions sociales et des perceptions de la vie quotidienne (Downey 2005).

Downey considère également les changements dans le corps humain, 
dans l’acquisition des habilités, ainsi que du point de vue culturel. Je dirai 
qu’on a deux explications dans cette approche. La première est effectivement 
que les changements sont induits par une pratique qui fait partie d’une culture 
particulière. La deuxième est le fait qu’avec une pratique corporelle définie 
et institutionnalisée, on a souvent un système de valeurs et une philosophie 
qui cadrent le comportement des pratiquants. Downey écrit que les valeurs 
culturelles prennent clairement le pas sur le développement individuel – 
psychologiquement et physiologiquement, et cela dans des pratiques tangibles 
et facilement examinables pour un ethnographe. Avec la capoeira, on a un 
apprentissage théorique qui concerne un système de valeur particulier propre 
à la tradition et à la culture d’origine de la pratique. Le groupe des pratiquants 
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que Downey a étudié considère ainsi que la capoeira propose aux enfants un 
développement de la fierté ethnique et un gain de l’amour-propre.

Les différentes formes d’éducation physique, propres à chaque culture, 
façonnent le corps de manière spécifique à travers le renforcement musculaire, 
la formation des tendons, l’assemblage du système sensoriel et les capacités 
physiques. Le concept de l’«  habitus  » nous permet de mettre en avant 
l’individualité dans l’acquisition des habilités. Par rapport à la capoeira, 
Downey écrit que c’est effectivement l’ensemble des habilités visuo-moteur et 
des modifications organiques qui sont en jeu. Il affirme que chaque pratiquant 
l’acquiert différemment. La Capoeira se présente donc comme une habilité qui 
est particulière et unique à chaque pratiquant – «  cada qual é cada qualéd  », 
c’est-à-dire « chaqu’un est chaqu’un ».

Les sens et les exemples concrets

Downey se réfère à plusieurs auteurs dans sa conception de l’évolution 
des capacités physiologiques. Susan Oyama (1985) écrit que l’adaptation 
neurologique et perceptuelle sur le long terme est une forme d’enculturation 
même si l’individu n’a pas conscience que le changement se produit. Oyama 
considère qu’avec la naissance, nos perceptions sont sous-déterminées et 
qu’on a besoin d’interaction avec l’environnement pour suppléer à un manque 
d’information dans le code génétique. Ingold écrit que le corps est un 
organisme humain et que le processus d’« embodiment » est identique à celui 
du développement de l’organisme par rapport à son environnement (Ingold 
1998: 28). Edmund Carpenter suggère que les sens sont en partie une habilité et 
que toute habilité peut être cultivée. (1973: 20).

Ainsi, d’après Downey, une pratique corporelle comme celle de la capoeira 
se répercute notamment sur le sens de la vue. Pour les capoeiristes, la vision 
est un élément du système perceptif et n’a pas seulement pour fonction d’isoler 
les êtres et les objets. Ainsi, ce sens évolue-t-il par le développement de 
certaines capacités liées à la perception. On lui attribue alors une signification 
complémentaire en rapport avec les nouvelles capacités acquises. Le changement 
introduit à « un nouveau monde » – un monde différent de celui qui existait 
avant l’acquisition de ces capacités. Downey écrit ainsi que si l’individu apprend 
à regarder d’une façon particulière, le monde lui apparaitra différemment; un 
faisceau d’informations distinct dérive par conséquent de l’environnement. 
A partir des recherches de Land et McLeod, Downey affirme que les athlètes 
acquièrent des stratégies visuelles particulières pour pouvoir retrouver plus 
efficacement les informations qui leur sont cruciales.

Downey donne ainsi l’exemple du regard dit « sideways glance » ou « vision 
périphérique  ». Le pratiquant de capoeira a une perception de son entourage 
plus complète, tout en ayant une apparence distante et non-engagée. Il dirige 
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son regard vers un endroit quelconque dans l’espace. D’après les « maîtres » de 
capoeira que Downey a rencontrés, c’est une technique qui permet la discrétion 
des intentions. Néanmoins, c’est une habilité particulière qui se développe avec 
l’entrainement des capacités perceptives. Le «  maître  » de Downey explique 
qu’avec le développement de la vision périphérique, on est capable de percevoir 
davantage d’entités en mouvement autour de soi qu’avec la vision focale que la 
plupart des gens utilise dans leur vie quotidienne.

Dans ses recherches, Downey explore la physiologie du corps humain 
et confirme les particularités de la vision périphérique dans la pratique de la 
capoeira. D’après mes propres observations, le corps humain possède certaines 
capacités qui peuvent être développées ou non, selon l’individu. L’exemple le 
plus simple que je propose est celui de la marche. Les enfants ont la capacité 
d’apprendre à marcher, mais ils ont besoin d’entrainement pour le faire. Un 
certain temps est d’ailleurs nécessaire au développement de ces aptitudes. 
Downey, qui s’est aussi penché sur le sens de l’équilibre, considère qu’un 
entrainement sur le long-terme entraine des changements physiologiques. 
Le système nerveux constamment entrainé, le corps est plus adapté à notre 
schéma de vie quotidienne et il se recalibre en fonction de la situation donnée, 
transformant notre organisme et notre physiologie.

Développement des habilités sensorielles et affectifs

Pettinen écrit sur la pratique de taijutsu en soulignant que cette pratique 
corporelle révèle l’importance de la spécificité culturelle dans l’apprentissage 
somatique. L’originalité de sa recherche réside dans sa compréhension du 
processus de l’apprentissage et du développement des aptitudes qui ne résultent 
pas uniquement d’une automatisation et d’une répétition des techniques 
corporelles – une approche qu’elle perçoit comme trop simpliste.

Pettinen propose l’exemple de « sakki », un test qui, d’après elle, prouve la 
part du dispositif sensoriel humain par rapport à l’entrainement, qui consiste 
seulement en une performance et une répétition des techniques. Le test met en 
avant le sens, plutôt que l’action, comme un procédé utile dans le développement 
des habilités. Cela met un avant le concept de sensation dans l’apprentissage. On 
doit bien remarquer ici, en parlant de sensation, que Pettinen ne se réfère pas à 
une sensation liée à un centre perceptif particulier, mais plutôt à une sensation 
qui englobe plusieurs centres perceptifs et donc qui n’est pas localisé. Pettinen 
cite Howes en écrivant qu’à partir d’un point de vue neurologique, le « sakki » 
est un test reflétant une modulation culturelle de la perception. Pettinen 
précise que le test part d’une compréhension non-cartésienne de l’existence 
humaine. Ainsi le modèle d’apprentissage d’un set de réponses habituelles, qui 
deviennent automatiques et internalisées, est une forme de compréhension de la 
performance du mouvement corporel humain qui est basé sur l’empirisme. Elle 
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ne le nie pas, mais le considère insuffisant dans la compréhension de l’analyse 
de l’acquisition des habilités et de l’apprentissage corporel.

La différence dans l’activité cérébrale entre quelqu’un qui est expert dans une 
pratique et un débutant est intéressante. Le concept de « devenir zéro » représente 
donc la tendance à diminuer l’activité cérébrale pendent la performance des 
pratiques corporelles. Pourrait-on dire alors qu’une technique est acquise au 
moment où sa performance exige le minimum d’activité cérébrale  ? Aucun 
des deux auteurs n’a définit précisément le moment d’acquisition des habilités 
qui concernent les pratiques corporelles. Downey écrit que l’homme évolue 
constamment et que le processus d’apprentissage est infini. On peut s’interroger 
alors sur le moment où l’on peut affirmer qu’une habilité est acquise ? D’après 
Pettinen « devenir zéro » nous permet de ne pas être figé au cours d’une action, 
donc de la performance d’une pratique corporelle précise, et de réagir avec un 
haut degré de liberté.

Citant Roepstorff, Pettinen définit l’habilité comme étant « la sensibilité 
à la concordance perceptuelle ». A mon avis, même si un développement des 
sens est concomitant à celui d’une habilité, il ne faut pas oublier la composante 
purement corporelle et répétitive qui est mise en avant par Downey. D’après 
mon terrain d’étude sur l’Art du Déplacement, la répétition est importante 
parce qu’elle développe une mémoire des sensations corporelles. Au début de 
l’apprentissage, on ne reconnait ni ne distingue les sensations des différents 
mouvements. La répétition développe, quant à elle, des capacités de mémoire 
corporelle. On mémorise ainsi la sensation des mouvements. Par conséquent, 
il me semble que les deux aspects d’apprentissage sont nécessaires pour 
l’acquisition d’une habilité. Par conséquent, même si l’aspect purement corporel 
est présent immédiatement, l’aspect sensitif peut apparaître soit au début de 
l’apprentissage, soit plus tard.

D’après mon terrain, avec la répétition des techniques corporelles, le corps 
se transforme et se sensibilise. On s’entraine pour ne plus devoir s’entrainer et 
on répète pour ne plus avoir à répéter. Le but de l’entrainement est l’acquisition 
des habilités et des sensibilités qui s’intègrent dans l’Homme pour lui permettre 
la performance de techniques corporelles avec un minimum d’activité cérébrale 
supplémentaire – « devenir zéro ».

Terrain

Mon terrain se réfère à la pratique de l’Art du Déplacement (ADD) – un art 
de mouvement corporel qui consiste en des déplacements dans l’espace urbain ou 
naturel au moyen de techniques appropriées (sauter, courir, grimper, etc.). L’ADD 
est né en banlieue parisienne dans les années 90. Je m’intéresse particulièrement 
aux effets de cet art sur le pratiquant en tant qu’individu. Dans cette étude, je 
propose quelques caractéristiques de l’entrainement de l’Art du Déplacement 
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qui influencent le pratiquant dans sa vie quotidienne et non pas lors de son 
entrainement. Ces caractéristiques sont bien présentes dans d’autres pratiques 
artistiques et sportives. Mon terrain est basé à Evry Courcouronnes avec Yann 
Hnautra – le co-fondateur de la discipline, en tant qu’interlocuteur principal.

La remise en forme est une partie de l’entrainement qui permet au 
pratiquant, entre autre, de préparer son corps pour la performance de 
techniques spécifiques. Étant donné que les techniques de bases peuvent être 
exigeantes, une discipline rigoureuse est nécessaire pour un résultat probant. 
Cette discipline développe au cours du temps une concentration et une mémoire 
particulière. Cette capacité de concentration est ensuite applicable dans tout 
les domaines de la vie quotidienne. Il s’agit là d’un exemple commun à toutes 
les pratiques sportives pour lesquelles le pratiquant s’impose une exigence par 
rapport à un niveau de performance.

La répétition dans le processus d’apprentissage des techniques corporelles 
est un second élément à prendre en considération. D’après mes expériences sur 
le terrain et ma propre pratique de l’Art de Déplacement et du taekwondo, la 
répétition dans l’apprentissage est importante pour plusieurs raisons. D’abord, 
la répétition de certains mouvements peut faire partie de la remise en forme 
du corps – elle forme et façonne le corps en vue de certaines techniques 
précises. Ensuite, après un certain nombre de répétitions d’un mouvement ou 
d’une technique, l’individu a besoin d’un minimum de travail cérébral pour 
sa performance – on fait appel à l’état de «  devenir zero  ». Cela contribue 
également à la rapidité, et donc à l’efficacité, de la performance. Néanmoins, 
la répétition peut être nocive. C’est le cas des techniques pratiquées d’une 
manière incorrecte qui peuvent déformer le corps et qui conduisent l’individu 
à acquérir de « mauvaises » habitudes. D’après mon terrain d’étude de l’Art du 
Déplacement «  répéter pour répéter  » ne permet pas au pratiquant d’évoluer, 
mais chaque répétition sert à travailler quelque chose de précis.

Dans la pratique du taekwondo, le point crucial dans la répétition se trouve 
dans la précision des mouvements répétés. Étant donné qu’à partir d’un certain 
niveau de pratique une souplesse articulaire est nécessaire, le pratiquant doit 
préparer son corps dès le début de son apprentissage. Les répétitions des coups de 
pied servent également à l’acquisition de la souplesse. Une mauvaise posture et une 
technique non-appropriée peut engendrer des blessures plus ou moins graves.

Le travail des sens est également bien reconnu dans l’entrainement de l’Art 
du Déplacement. Pour comprendre une technique, les pratiquants sont souvent 
invités non seulement à apprendre le schéma de performance, mais aussi à 
«  ressentir » le mouvement. La mémoire de la sensation est importante parce 
que les techniques de l’ADD sont réalisées dans des environnements variés. Cet 
art peut être pratiqué en milieu urbain, mais également en pleine nature. Ainsi, 
notamment le «  demi tour  » est-il faisable sur un mur, un banc ou bien un 
arbre. Etant donné que la position du corps n’est pas la même dans chacun des 
cas, ce qui est commun aux trois est la sensation que le pratiquant vie lors de 
la performance de cette technique. Si le pratiquant est capable de la mémoriser, 
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alors il/elle peut la rechercher dans n’importe quelle condition, ce qui lui 
permettra de retrouver la position du corps correspondante.

Il me semble également intéressant de se pencher sur l’influence des 
pratiques corporelles, y compris de leur philosophie et de leur système de valeur, 
sur le comportement des pratiquants dans leur vie quotidienne. Comment 
le développement d’une discipline et une exigence dans l’entrainement 
influencent-t-ils l’individu  dans ses questionnements quotidiens? Comment 
certains défis dans le sport et dans l’art peuvent-ils influencer l’individu ? Est-ce 
qu’ils peuvent êtres utiles au contrôle de l’Homme sur ses émotions dans et en 
dehors de l’entrainement – dans l’appréhension de la peur par exemple.

Le saut

«  Le saut représente la perte de contrôle et la découverte d’un nouveau 
monde – on se retrouve très facilement, face au monde... L’atterrissage représente 
l’engagement personnel et l’appréciation de soi-même dans le saut».

Pour Yann Hnautra, le co-fondateur de l’Art du Déplacement, le premier 
niveau de défis que le pratiquant rencontre est la performance de techniques 
telles que le saut. Dans la majorité des techniques „le saut“ est important. Il 
faut apprendre à sauter – physiquement et mentalement. Le saut est une 
technique que je considère intéressante par rapport à la question de l’influence 
de la pratique de l’Art du Déplacement sur le développement „intérieur“ de 
l’Homme. Je considère qu’elle peut rendre facilement visible le niveau de 
maîtrise corporelle par rapport au processus mentaux et émotionnels chez les 
pratiquants. La technique est simple, mais le défi peut être très grand. D’après 
moi, l’Art du Déplacement présente l’affrontement du défi comme une méthode 
à travers laquelle le pratiquant développe une compréhension de son „intérieur“. 
Le choix du défi, son importance, l’affrontement, le résultat et la conséquence 
de ce résultat nous aident à mieux comprendre notre fonctionnement mental 
et émotionnel. Avec Yann Hnautra, j’ai eu l’occasion de découvrir certaines 
méthodes d’affrontement des défis qui concernaient le corps – la posture, le 
souffle, le regard notamment. En effet, grâce à ces indications sur le corps, 
la pensée change et l’affrontement des défis devient différent. Au début de 
mon terrain, j’avais remarqué que la performance dans les défis changeait 
d’un entrainement à l’autre chez les mêmes personnes. Je croyais que c’était 
simplement en fonction de leur volonté et de leur humeur. Par la suite, et 
surtout après mes discussions avec les pratiquants, j’ai compris qu’il y avait 
des méthodes physique et mentales cruciales dans le comportement à adopter 
envers les défis. Ainsi, un jour, un pratiquant pouvait accomplir des techniques 
qui lui faisaient peur et un autre jour, il n’était plus capable de les refaire. Les 
techniques relatives à ces méthodes sont tellement simples qu’on les néglige. 
Une fois que le coach est parti, on ne se souvient plus de ses indications. Ici, on 
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parle par conséquent de techniques et méthodes corporelles qui influencent la 
cognition humaine.

Néanmoins, Yann Hnautra estime qu’à travers la pratique, le défi induit 
une phase correspondant à la représentation de son identité dans la société. 
En affrontant un défi, on est susceptible d’avoir peur – peur de la défaite. Pour 
Yann, l’Art du Déplacement fournit des méthodes d’affirmation de la confiance 
en soit qui servent à dépasser cette peur. Le pratiquant utilise des codes 
conceptuels afin d’arriver à certains états mentaux qui lui permettent ensuite 
une performance corporelle adéquate. Ces codes sont toujours personnels. 
Pour les connaitre une compréhension de notre « intérieur » est nécessaire. « Le 
saut présente une découverte de ce qui te tient à cœur. Certaines sauts sont 
un vrai lâcher-prise, parce qu’en une fraction de seconde... c’est une démarche 
d’évaluation, de prise de contrôle, et enfin de compréhension de soi. » On utilise 
alors la pensée pour contrôler le corps.

«  L’affrontement des défis ne résout rien de la vie du pratiquant, mais 
il développe autour de lui une énergie qui est présente pendant un certain 
temps et qu’il échange ainsi avec ses amis.» Je dirai que ces défis permettent 
au pratiquant d’accéder à certains états mentaux qui restent présents pendant 
un certain temps, donc même en dehors de la pratique, dans les interactions 
sociales de sa vie quotidienne. Selon Yann, quelques jours après l’affrontement 
du défi, le pratiquant revient dans sont état «  rationnel  » et, alors, à travers 
l’imagination, il fait une appréciation du saut qu’il a fait ou qu’il a voulu faire. 
Il dit que la pratique développe constamment des états d’esprit très différents et 
qu’étant donné que cela est commun à tous les Hommes, les fondateurs de la 
pratique ne considèrent pas l’avoir développée: « On se considère des Hommes 
et l’Homme à tout développé déjà auparavant. Ce que l’ADD apporte, c’est le 
niveau et la pertinence dans ces savoir-faire... L’Homme est capable de tout faire 
une fois... Avec l’Art du Déplacement le but est de pouvoir répéter. »

Conclusion

Je me permets de conclure que dans ses recherches, Downey prend 
davantage en considération l’apprentissage somatique, qui résulte en un 
savoir conscient, alors que Pettinen se concentre sur le développement d’un 
apprentissage que je caractériserai comme instinctif. Il me semble que la 
recherche de Pettinen s’applique à une maîtrise de la technique plus élevée, 
alors que la recherche de Downey concerne tous les niveaux d’apprentissage 
des techniques corporelles. En ce qui concerne le processus d’apprentissage, 
Pettinen considère l’Homme dans son ensemble, alors que Downey distingue le 
corps et le dispositif physiologique.

Néanmoins, les deux auteurs prennent en compte la symbolique culturelle 
des techniques corporelles. Cette symbolique participe à l’apparition des 
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structures émotionnelles et mentales qui donnent naissance à de nouvelles 
formes d’apprentissages – celles des sens. Ce type d’apprentissage réunit le 
dispositif émotionnel et mental avec le dispositif purement physiologique et 
matériellement localisable.

Ce genre d’approche qui étudie la relation entre le cognitif et le corporel 
est révolutionnaire par rapport aux recherche de la plupart des auteurs, dont 
Mauss. Ce dernier écrit que les attributs humains qu’on appelle corporels n’ont 
aucune relation essentielle avec les attributs mentaux. Levi-Strauss considérait 
déjà que la discussion de Mauss sur les pratiques corporelles était incomplète 
parce qu’il excluait les structures mentales inconscientes qui résultent de la 
diversité des techniques (Lévi-Strauss 1987: 49).

Les travaux de Downey et Pettinen évoquent la question de la permanence 
des processus de transformation physiologiques chez les pratiquants des 
diverses pratiques corporelles. Je partage l’intérêt de Downey sur le fait que 
le développement des capacités individuelles dans l’entraînement se répercute 
en dehors des entraînements. Est-ce qu’une meilleure compréhension des 
sensations corporelles – qui sont le résultat d’un ensemble de processus 
physiologiques et cognitifs – peut nous aider à mieux comprendre ces mêmes 
processus qu’on dit souvent de notre «  intérieur  »  ? Les pratiques corporelles 
peuvent-elles alors servir comme une méthode d’auto-analyse ayant pour but la 
compréhension des diverses modes de cognitions et de l’agissement consécutif ?
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Истраживање односа когнитивних процеса и телесних 
техника у ‘’Art du Déplacement’’

Апстракт: Овај рад посвећен је односу између телесних техника и когнитивних 
процеса, при чему је акценат стављен на ефекте  које практиковање специфич-
них културно обликованих техника има на људски биолошки диспозитив. Ком-
паративна анализа антрополошких истраживања пракси капуера и таиџи-
тсуа, омогућила ми је да боље разумем моје теренско истраживање везано за 
‘’Art  du  Déplacement’’ – уметност телесног покрета у урбаном и природном ок-
ружењу. Посебна пажња биће посвећена динамици између тела као природног 
и тела као културног ентитета. Овај рад има за циљ боље разумевање процеса 
телесних промена које настају као последица инкорпорације специфичног кул-
турног знања садржаног у пракси Art du Déplacement”.

Кључне речи: телесне технике, когнитивни процеси, културна знања, Art du 
Déplacement, Париз
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Ислам, атеизам и модерност нека богохулна размишљања, 
Славој Жижек, Академска књига, Нови Сад, 2015.

Славој Жижек је словеначки филозоф, културни критичар и тео-
ријски психоаналитичар. Један од најплоднијих филозофских писаца да-
нашњице чија је област деловања веома широка. Неке од тема којима се 
бави су фундаментализам, толеранција, политичка корекност, глобализа-
ција, субјективност, људска права, митови, сајберспејс, постмодернизам, 
мултикултурализам, постмарксизам итд. Кроз своје велико поље дело-
вања, а и кроз савремена животна дешавања која помно прати, одлучио 
је да, на свој начин, прикаже психоаналитички аспект ислама, исламског 
тероризма и исламског фундаментализма1 као и односа према женама и 
њиховом улогом у књизи која носи наслов „Ислам, атеизам и модерност-
нека богохулна размишљња”. Књига је настала под утицајем терористичког 
напада на редакцију листа Шарли Ебдо 7. јануара 2015. године од стране 
исламских терориста. Жижек све то повезује са глобализацијом, толера-
ницијом, људским правима и мултикултурализмом. Он се пре свега у овој 
књизи поставља у улогу психоаналитичара ислама али то не чини кроз 
хипнозу или тумачење снова већ из перспективе ослушкивања исламских 
наратива, разматрања прича из Курана као и незваничних мање познатих 
верзија прича везаних за ислам и то на тај начин што покушава да раз-
открије празнине истих тих наратива, као и њихову повезаност. Управо 
ти недостаци, те празнине могу да покажу и да открију много више о са-
мој суштини разних традиција ислама. Наравно морамо бити свесни да 
његово излагање и анализа имају корене у Лакановој психоанализи који 
спада у најконтроверзније психоаналитачаре после Фројда тако да овом 
његовом делу поред изузетно занимљивих начина анализирања ислама 
можемо приметити и благу дозу сарказма усмереног ка религији уопште.

Жижек на себи својствен начин показује контраст разумевања запад-
ног либерализма и исламског фундаментализма и њихов однос. Спомиње 
и да недвосмислено треба да осудимо убиства као напад на саму сушти-
ну наших слобода и да их осудимо без икаквих скривених ограда (у сти-
лу „Шарли Ебдо је ипак превише провоцирао и понижавао муслимане”). 
Требало би одбацити сва слична упућивања на олакшавајући шири кон-
тест, попут оних који заговарају позиције да су нападачи били дубоко по-
гођени ужасима америчке окупације Ирака (али зашто онда нису напали 

1 Морамо пре свега разумети да постоје две врсте поимања речи „фундаментализам“. 
Прво које у свом  значењу може да изрази несебичност и оданост начелима и друго, 
које је опште прихваћено, и користи се пежоративно да би означио нефлексибилност, 
догматизам и ауторитаризам.
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неки амерички војни објекат уместо француског сатиричног часописа?), 
или оног да су муслимани на Западу само привидно толерисана и експло-
атисана мањина (црни Африканци су то још и више, па ипак не учествују 
у бомбардовању и убијању). Не ради се о томе да ли су разлози незадо-
вољства који представљају алиби за терористичке нападе оправдани или 
не, поента је у политичко-идеолошком пројекту који настаје као реакција 
на неправде. Постојање исламофобије јача у западним круговима, погото-
во међу лажним левичарима који било какву критику ислама претварају у 
патолошки страх према истом. Резултат таквог става је оно што се може и 
очекивати у таквим случајевима: што више западни либерални левичари 
преиспитују своју кривицу, то их муслимански фундаменталисти више 
окривљују за лицемерство којим покушавају да прикрију своју мржњу 
према исламу.

Оно што, према Жижеку, фундаменталистичким терористима недос-
таје јесте карактеристика која се лако препознаје код свих аутентичних 
фундаменталиста, од тибетанских будиста до амиша у Америци: одсуство 
огорчености и зависти, дубока равнодушност према неверничком начину 
живота. За разлику од истинских фундаменталиста, псеудофундамента-
листички терористи су дубоко узнемирени, заинтригирани и фасцинира-
ни грешним животом неверника. У борби против грешног Другог може 
се препознати њихова борба против сопствених искушења.

„Управо је ту Јејтсова дијагноза непотпуна у вези са садашњом не-
приликом: страствена силина терориста сведочи о непостојању истинског 
уверења. Колико слаба мора бити вера неког муслимана ако је угрожава 
глупа карикатура у сатиричном недељнику? Фундаменталистички ислам-
ски терор није утемељен на уверењу терориста о сопственој супериор-
ности и жељи да сачувају свој културни и верски идентитет од напада 
глобалне потрошачке цивилизације. Проблем у вези с фундаменталисти-
ма не огледа се у томе да их ми сматрамо инфериорним, већ у томе да 
они сами себе потајно сматрају инфериорним. Проблем није у културо-
лошкој разлици (њиховом напору да очувају сопствени идентитет) већ 
управо супротно – чињеница је да су фундаменталисти већ налик нама, 
да су потајно већ интернализовали наше стандарде и да се одређују пре-
ма њима. Парадоксално, оно што фундаменталистима стварно недостаје 
је доза оног истински ‘расистичког’ убеђења у сопствену супериорност.” 
Оно што би се могло додати јесте чињеница да се западњачко снисходљи-
во транспаренто уверавање у једнакост и толеранцију не иритира само 
поменуте фундаменталисте о којима Жижек говори, већ и све земље које 
нису прозападно оријентисане. Не само да вређа покрете исламског фун-
даметалисзма него вређа и исламски ревивализам.

По Жижеку парадокс либерализма огледа се у томе што сам либе-
рализам није довољно снажан да своје вредности (слобода, једнакост...) 
сачува од фундаметалистичких напада. Успон ИСИС-а представља по-
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следње поглавље дуге приче антиимперијалистичког буђења, а у исто вре-
ме је и поглавље у борби против начина на који глобални капитал под-
рива моћ националних држава. Управо јавне изјаве представника ИСИС 
руководства јасно стављају до знања да основи задатак државне власти 
није постизање благостања за своје становништво (здравље, борба про-
тив глади) – оно што је заиста важно јесте верски живот, брига за то да 
се сав јавни живот покорава верским законима. То је разлог зашто ИСИС 
остаје мање-више равнодушан према хуманитарним катастрофама уну-
тар своје области – њихов мото је „Брините се о вери и благостање ће 
доћи само”. Као такав чак и ИСИС-ов отпор глобалном капитализму се 
ослања на премодерне традиције, али он је немогућ јер глобализација већ 
утиче и на такве облике отпора. Њихов садржај је древан али је њихова 
форма ултра модерна. Дакле, уместо да ИСИС видимо као случај екстрем-
ног отпора модернизацији, пре би требало да га схватимо као случај изо-
пачене модернизације.

Жижекова анализа усмерена на нашу савремену невољу, требало би, 
како он спомиње, да је пропраћена погледом на историју: шта је ислам, тај 
узнемирујући ексцес који за Запад представља Исток, а за Исток Запад? 
Подржавајући Фети Бенслама који у својој књизи La psychanalyse a l’epruve 
de l’Islam, где се води систематска истрага за „архивом” ислама, за његовим 
опсценим, тајним митским ослонцем који као такав подржава екслицитну 
догму, Жижек почиње да конструише своју анализу, усредсређујући се на 
оно што се налази – или што он држи да се налази – „између редова”. 
Чак и поставља питање: „Који је, онда, потиснути Догађај који исламу 
даје виталност? Кључ за разумевање је дат у одговору на друго питање: 
како се ислам, трећа религија Књиге, уклапа у овај низ? Јудаизам је 
религија генеалогије, сукцесије генерација. Када у хришћанству Син умре 
на крсту, то значи да Отац такође умире (тога је и Хегел био потпуно 
свестан) – патријахални генеалошки поредак као такав умире, Свети Дух 
се не уклапа у породични низ већ уводи постпатерналну/фамилијарну 
заједницу. За разлику од јудаизма и хришћанства, ислам искључује Бога 
из области патерналне логике: Алах није отац, чак ни симболички – Бог 
јесте, он није рођен нити рађа. У исламу нема места за свету породицу. 
Управо се због тога у исламу толико наглашава чињеница да је сам 
Мухамед био сироче. И због тога, у исламу, Бог интервенише управо у 
моментима укидања, повлачења, неуспеха, „замрачења” очинске функције 
(када су мајка или дете напуштени или игнорисани од биолошког оца). То 
значи да Бог потпуно остаје у домену немогуће – Стварног: он је немогуће 
– Стваран спољашни отац па због тога постоји „генеалошка пустиња 
између човека и Бога”. Управо то уцртава политику у саму срж ислама 
с обзиром на то да „генеалошка пустиња” чини немогућим утемељење 
заједнице у структурама родитељства или других крвних веза: „пустиња 
између Бога и Оца јесте место где се успоставља оно политичко”. И то 
нас доводи до препознатљивог знака ислама, а то је да је она религија 
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која се није институционализовала, није се опремила црквом (попут 
хришћанства), исламска црква је, заправо Исламска држава: држава 
која је изумела највиши верски ауторитет, држава која надгледа верско 
образовање, држава која спроводи цензуру у свим пољима културе, а себе 
сматра чуварем моралности.

Као једну од разлика између ислама и јудаизма, аутор наводи чиње-
ницу да јудаизам бира Аврама као симболичког оца, потенцирајући родо-
слов који потом наставља Исак, син Аврама и његове законите жене, Саре. 
Ислам се пак, одлучује за лозу Агаре, Аврамове служавке, тако да је Бог 
задржан у домену Немогућег. Оваква Жижекова анализа нам помаже да 
боље разумемо антрополошки значај жене у исламу који није еквивалент 
савременом исламском приказу жене што и сам аутор описује: „Избор 
Агаре, оне независне која види Бога, наспрам послушне домаћице Саре у 
исламу пружа први наговештај недовољности стандардног појма ислама 
– изузетно маскулин монотеизам, заједница братства из које су искључе-
не жене и у којој оне морају да буду прекривене јер је њихова телесност 
толико претерана да узнемирава/провоцира мушкарце и одвлачи их од 
њихове службе Богу. Поред тога, постоји и сама предисторија ислама, са 
Агаром, примордијалном мајком свих Арапа, која је неспоменута у Кура-
ну, као и прича о самом Мухамеду са Хатиџом (његовом првом женом) 
која му је омогућила да разазна истину од лажи међу порукама од анђе-
ла и од демона....”. Хатиџa је одиграла кључну улогу у Мухамедовом при-
ближавању истини, када је Мухамед дубоко сумњао у божанску природу 
својих визија. Након пар објава од стране арханђела Џибрила Мухамед је 
изнео своје сумње својој жени, рекавши јој да су обраћања или знаци лу-
дила, или отворена демонска опседнутост. Прецизан начин Хатиџине ин-
тервенције, начин на који је била способна да повуче линију између исти-
не и лажи, божанског и демонског, јесте тај што је себе и своје откривено 
тело као отелотворену неистину, ставила испред, као искушење за правог 
анђела. Аутор закључује да вера никада није непосредна односно „да бих 
ја веровао неко други мора веровати у мене, и оно у шта ја верујем јесте 
та вера других у мене”. То се управо десило са Хатиџом, она је та која је 
поседовала знање о истини, које је чак претходило пророковом властитом 
знању и на тај начин показала да је она прва муслиманка.

Кроз своју анализу аутор назива жену „онтолошки скандал”, а њену 
јавну изложеност увреду за Бога. Она није једноставно избрисана, већ је 
поново призната у пажљиво контролисаном универзуму чије су фантаз-
матичне основе најјасније видљиве у миту о вечној девици. Овде дола-
зимо до питања ношења вела. Најдубља реакција муслиманки на питање 
зашто добровољно носе вео јесте, „Од срамоте пред Богом”, а не да би 
увредиле Бога. Аутор се пита која је онда функција вела у исламу, шта 
ако истински скандал, који вео покушава да сакрије није женско тело већ 
непостојање женског? Овде Жижек повлачи паралелу са Ничеовим јед-
начењем истине и жене: „... ако заменимо женски вео са велом који при-
крива крајњу Истину, прави улози муслиманског вела постају још јаснији. 
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Жена је претња јер представља неодлучивост истине због непрекидног 
низа велова испод којих не постоји крајње скривено језгро. Тиме што пре-
кривамо жену стварамо илузију да, испод вела, постоји женска Истина 
– ужасна истина лажи и превара, наравно. У томе лежи скривени скан-
дал ислама: једино жена као само отелотворење неразлучивости истине и 
лажи може гарантовати Истину. Из тог разлога, она мора остати прекри-
вена велом. То нас враћа на тему жене и Оријента. Прави избор није онај 
између блискоисточног маскулиног ислама и далекоисточне више феми-
нине духовности, већ између далекоисточног уздизања жене до Мајке – 
Богиње, генеративне – и – деструктивне супстанце Света, и муслиманског 
неповерења у жену које, парадоксално, на негативан начин непосредније 
изражава трауматско – субверзивно – креативно – експлозивну моћ жен-
ске субјективности.”

Фокусиран на категорију жене, и вела, аутор се не базира толико на 
опресивности самог ислама, већ више говори о психолошкој репресији 
ове категорије. Та репресија иде до несвесног/потиснутог, али шта је то 
што вео покушава да потисне? Жижек покушава да кроз три описане 
женске фигуре (Агару, Хатиџу и Амину) на психоаналитички начин при-
каже шта је то што узнемирава саму срж Ислама, срж за коју он сматра 
да је више феминина него маскулина. Из читања Жижековог дела при-
мећујемо да аутор сматра да је оно што је потиснуто у исламу сама Исти-
на, а не жена, одн. женско тело. Оне су у потреби да буду прекривене како 
не би реметиле баланс „универзума”.

Жижек је својом психоанализом покушао да разоткрије оно што он 
сматра да је скривено у равни односа ислама према жени, као и његовог 
скривеног/невидљивог значаја за сам ислам. Користећи се тумачењем од-
ређених кинематографских остварења, аутор надаље пролази кроз пара-
докс материјалистичке критике религије изнутра (и отвореног негирања 
постојања Бога), те покушава да објасни дијалектички однос између нуж-
ности и непредвиђености. Кроз епистемолошке лекције разматра улогу па-
радокса у животу сваке особе, система и друштва. И поред психоанализе 
ислама, Жижек се ипак окреће рашчлањавању и бесмислу хришћанства уз 
помоћ различитих филозофских идеја. Представљање хришћанског Бога 
као истинског „злочинца” у људској историји и као некога коукида праву 
„слободу” човека, доводи, по Жижеку, до „ослобађајућег” атеизма. Ипак, 
пратећи Лакана, аутор истиче да Бог не зна да је мртав (зато и живи), те 
говори да постојање почива на не-знању. Ослањајући се на Кјеркегора, кон-
статује да је „аутентична религија некомпатибилна с непосредним знањем 
или безусловном извесношћу. Радикална сумња је њен најдубљи саставни 
део и верник је изнова изненађен неочекиваним знацима божанске прису-
тности или интервенције”. Сам наслов књиге оправдава у потпуности њен 
садржај где видимо један инвентиван сусрет антрополошких, егзистенција-
листичких и психоаналитичких размишљања и тврдњи.

Сашa Куриџa
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