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Reč izdavača    "Nova srpska antropologija" je zamišljena kao edicija koja će prezentirati nove istraživačke pravce u ovoj nauci, započete sredinom osme decenije XX veka. Inovativnost radova je dvostruka: tematska i metodološka i namera je da upoznamo čitaoca s tim novim pristupima kroz zbornike tekstova koji su najvećim delom objavljeni u naučnim časopisima, naučnim zbornicima i, izuzetno, u knjigama iz kojih je preuzeto neko poglavlje. Izbor se zasniva na stavu da istraživački radovi u kojima se interpretira, tumači, objašnjava daleko bolje predstavljaju novu srpsku antropologiju od onih u kojima se iznose teorijska, metodološka i programska načela. Tekstovi sa programskim, teorijsko-metodološkim sadržajem igraju važnu, prevashodno usmeravajuću, ulogu u nauci, ali njeno osnovno telo i "ostavštinu za budućnost" čine radovi koji tumače svet u njegovom konkretnom manifestovanju.   Pred čitaocima je prvo kolo ove biblioteke koje sadrži deset zbornika. Zbornici su publikovani elektronski i odluka da se opredelimo za ovaj oblik izdavaštva je uslovljena novim mogućnostima koje on pruža. Naime, namera je da zbornici ne predstavljaju konačan izbor već da se, u budućnosti, dopunjuju novim tekstovim relevantnim za temu, kada se oni pojave u naučnim časopisima, knjigama ili zbornicima. Štampani zbornici svojom konačnošću ne omogućavaju tu vrstu otvorenosti svodeći je na daleko komplikovaniju i skuplju formu dopunjenih izdanja. Ostavljena je mogućnost urednicima svakog zbornika da u izbor uvrste i gosta- autora koji nije etnolog ili antropolog po obrazovanju (diplomirani etnolog ili antropolog, master, magistar ili doktor) ali je u izabranom tekstu ili tekstovima blizak antropološkom pisanju o temi zbornika.   Kao izdavači morali smo da razrešimo i dileme forme elektronskog izdanja. Morali smo da odlučimo da li ćemo tekstove prezentirati u onom grafičkom obliku u kome su se pojavili u svom originalnom izdanju ili ćemo ujednačavati ta rešenja i praviti novo koje bi sve tekstove učinilo grafički uniformnim. Prvo rešenje omogućava punu izvornost teksta, dokumentarno je i funkcionalno u smislu naučnog korišćenja tj. navođenja i citiranja, dok drugo rešenje zadovoljava estetske zahteve i donosi tehnički uređeno izdanje. Između te dve mogućnosti opredelili smo se za dokumentarnost, svesni da su izdanja u predelektronskoj eri imala razlčite tipove slaganja teksta i to od pisaće mašine do klasičnog štamparskog sloga.  Dokumentarnost ovih zbornika je uslovila da pismo i jezik budu onakvi kakvi su u izvorniku. Članci su praćeni punim bibliografskim podatkom o izvornom publikovanju tekstova. 

 



 

Beleška urednika   Zbornik Antroplogija filma obuhvata novije radove srpskih antropologa koji su se bavili igranim filmom. U njemu se nalaze radovi svrstani u tri odeljka: o domaćem filmu, o stranom filmu i radovi, kojima je film bio povod antropološkog istraživanja.    Prvi odeljak sadrži razmatranje Slobodana Naumovića o samopredstavljanju i samopoimanju u domaćem filmu, koje polazi od pojma kulturna intimnost američkog antropologa Majkla Hercfilda, dva rada gosta-sociologa Nemanje Zvijera koji se bave jugoslovenskim ratnim spektaklima i rad Miroslave Malešević o počecima konzumerizma u domaćim filmovima.  Drugi odeljak sačinjavaju dva rada: analiza predstavljanja drugog u dva oprečna žanra – komediji i hororu (Vesna Trifunović) i ispitivanje proizvodnje straha prema tuđincima i tuđini u filmu Ponoćni ekspres (Vladimira Ilić)  Treći deo ovog zbornika sastoji se iz dva rada koja nemaju film kao centar istraživanja mada se, više ili manje, oslanjaju na filmove (Srpski film - Bojan Žikić i Supermen - Ljiljana Gavilović). Moguće je smatrati da ti radovi i nisu antropologija filma u užem smislu, ali su s obzirom na to da koriste filmske modele za svoja istraživanja uvršteni u ovaj zbornik.   
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СТУДИЈЕ 
ESSAYS

Др Слободан Наумовић, доцент УДК 791.4:316.722(497.11) 
Филозофски факултет у Београду,  
Одељење за етнологију и антропологију 

Кадрирање културне интимности: 
неколико мисли о динамици самопредстављања 

и самопоимања у српској кинематографији

Апстракт: Рад представља покушај да се на примерима филмова раз-
личитог жанра и ауторског приступа процени колико Херцфелдов појам 
културне интимности може помоћи да се ваљаније разуме логика само-
представљања и самопоимања у српској кинематографији.

Кључне речи: културна интимност, самопредстављање, самопоимање, 
српска кинематографија, стереотипизација, есенцијализација

Ствари из куће не треба износити у јавност.
Грчка узречица1

У овом раду полазим од претпоставке да провокативни и инспиративно 
срочени појмови које у репертоар антрополошких мисаоних алата уводи аме-
рички антрополог британског порекла Мајкл Херцфелд могу имати велики 
потенцијал за антрополошко размишљање о филму. Такви појмови поспешују 
размишљања о природи онога што је приказано сликама и доприносе бољем 
превођењу и обради оних порука које неко тим сликама жели да пренесе.2 На 

1 Наведена у: Herzfeld, Michael, Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation State, Routled-
ge 1997. Књига је у Србији објављена 2004. године: Културна интимност. Социјална поетика уСоцијална поетика у 
националној држави, Београд, превод Слободанке Глишић, стр. 161 (у даљем тексту: Херцфелд, 
М., Културна интимност...).

2 Овде се, при том, не мисли на методски поступак детаљног описа садржаја појединачнихОвде се, при том, не мисли на методски поступак детаљног описа садржаја појединачних 
кадрова, него на теоријски утемељено „згушњавање“ описа друштвених интеракција у кључним 
сценама или филму у целини. За увод у размишљање о методима визуелне анализе видети: BerntBernt 
Schnettler & Jürgen Raab, „Interpretative Visual Analysis Developments, State of the Art and Pending 
Problems“, у: FORUM: QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH , Volume 9, No. 3, Art. 31 (September), 
2008, http://www.qualitative-research.net/fqs/.
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страницама које следе биће учињен покушај да се процени колико један такав 
појам може помоћи да се ваљаније разуме логика продукције аутостереотипа 
у српској кинематографији. Реч је о често коришћеном појму културне интим-
ности, који је Херцфелд узео за наслов своје утицајне књиге огледа.3 У том 
смислу овај рад представља покушај да се утврди колико један до сада ређе 
примењивани појмовно-аналитички поступак вреди уврстити у стандардне 
поступке антрополошке анализе филма, односно анализе функционисања на-
ционалних кинематографија.4

Културна интимност: логика стереотипизације „одгоре“, 
„одоле“ и „искоса“

Херцфелд започиње уводно поглавље своје књиге запажањем да су антро-
полози, иако са закашњењем, у скорије време почели да посвећују већу пажњу 
начинима садејствовања модерних држава и национализма. Он свој поступак 
одређује као „сагледавање изнутра“ и „гледање иза фасаде“ унификаторске 
националистичке реторике, којим се истражују границе креативног неслагања 
унутар националних заједница.5 Херцфелда занима да „дереификује“ представе 
о држави, управо тако што ће анализовати поступке уз помоћ којих државни 
актери чине да се она реификује, односно да се доживљава не као садејство 
делатних људи, њихових институционалних улога и личних циљева него као 
природна, нужно постојећа „друштвена ствар“. У исто време, примећује Хер-
цфелд, баш „обични људи“, којима је у интересу да избегну домашај тако 
постварених државних институција, доприносе управо оном постваривању 
од чије последице – концепције државе као неизбежног и свемоћног Бехемота 
– настоје да побегну:

„Самим тим што о ’њој’ говоре на тај начин, на државу се позивају чак и 
грађани који тврде да јој се супротстављају: они ’њу’ криве за своје неуспехе и 
несрећу или за издају националних интереса које она претендује да представља 
и чува. Међутим, тим ситним чиновима есенцијализације сви они доприносе 
да држава постане трајан и неодвојив део њиховог живота... Осим можда у 
временима изузетно снажних потреса, већина грађана већине земаља својим 

3 Херцфелд, М., Културна интимност... 
4 Преглед тема које су од интереса за визуелну антропологију схваћену као антрополошку 

анализу играног филма дао је Гордон Греј (Gray, Gordon, Cinema. A Visual Anthropology, Berg, 
Oxford and New York 2010). 

5 Херцфелд наговештава свој циљ на следећи начин: „Отуда се тренутни задатак 
наше дисциплине, који ћу објаснити у овој књизи, састоји у покушају да се иза фасаде 
националне једногласности истраже могућности и границе креативног неслагања.“ 
(Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 18)
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сопственим незадовољством учествује у потврђивању државе као централног 
легитимизујућег ауторитета у њиховом животу.“6 (курзив С.Н.)

Да би омогућио боље разумевање непрекидног процеса прелажења из реги-
стра државне идеологије и праксе у регистар реторике свакодневног друштвеног 
живота и назад, о чему је у ранијим студијама говорио уз помоћ модела дисемије,7 
Херцфелд 1995. године уводи појам културне интимности, који одређује као: 
„Препознавање оних аспеката културног идентитета који се сматрају извором 
спољашње непријатности, али истовремено пружају члановима заједнице осе-
ћај сигурности због припадности друштву, осећај присности са основама моћи 
који обесправљеним људима у једном тренутку може дозволити известан степен 
креативне непослушности, а већ у следећем допринети успешном застрашивању. 
Кад њено испољавање постане знак колективног самопоуздања, културна интим-
ност може дати потпору моћи; пример за то су случајеви у којима више класе и 
колонијалне силе изигравају скромност. Културну интимност чине такозване на-
ционалне црте – америчка непосредност, британска истрајност, грчка трговачка 
умешност и сексуална незаситост или израелско неоколишење, да наведем само 
неке – које пружају грађанима осећај пркосног поноса у односу на формалнији 
или званични систем моралних вредности, а понекад и у односу на званично 
неодобравање. То су стереотипи јаства с којима се чланови заједнице тобоже 
шале на властити колективни рачун.“8 (курзиви С.Н.)

Трагајући даље за ваљаним начином да искаже оне идеје које наслућује, 
Херцфелд указује на нека важна одређења: „Непријатност, горко-шаљиво пре-
познавање јаства: то су кључна обележја културне интимности.“9 Херцфелд 
овде указује на веома важну чињеницу да се осећај колективног припадања не 
мора нужно изграђивати на основу позитивних стереотипа о себи (као што то 
националистичка реторика готово увек чини), него се то може постићи и на 
основу колективне кривице и срама који припадници неке групе осећају због 
својих стварних или претпостављених особина или поступака, те онога што 
о њима мисле „значајни Други“.10 Тако, ако се ограничимо на један пример из 
Србије, инат може бити културна особина коју, с једне стране, исмевају значај-

6 Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 18–19.
7 О дисемији као примеру „формалне и кодиране напетости између званичног представља-

ња јаства и онога што се дешава у приватности колективне интроспекције“ видети Културна 
интимност..., стр. 38–50, а за навод пос. 38.

8 Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 20–21.
9 Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 26.
10 Херцфелд очигледно претпоставља такву динамику када се обраћа читаоцу у предговору 

српском издању Културне интимности речима: „...наговестивши да су моји читаоци можда досад 
скривали интимне видове сопствене културе пред очима и ушима спољних неприпадника заједни-
це за које се мање или више аутоматски претпоставља да су склони негативним оценама, ја сам 
већ закуцао на врата у одбрамбеном зиду“. (Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 5)
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ни Други, а која, с друге стране, снажније уједињује људе у интими њиховог 
саморазумевања него што то постижу званично више цењене особине као што 
су истинољубивост или поштење. Скретање пажње на симболичку одбрамбену 
границу између онога што ми о себи смемо да мислимо и кажемо и онога што 
смеју и могу о нама да мисле и кажу Други, а посебно значајни Други, они ко-
ји себи узимају за право да доносе универзално ваљане и обавезујуће судове о 
свима, па и нама, и којима то право отворено и јавно не споримо ни ми сами, 
него о томе само полугласно гунђамо у нашој интими, спада у најважније до-
мете културне интимности као аналитичке категорије.

Нешто даље Херцфелд покушава да заобиђе строго вертикалну логику у 
поимању садејства између државних елита и слојева који им се истовремено 
опиру и повинују, и намерно закривљује, можда би се чак могло рећи искошава 
своју визуру: „Приступ, дакле, не иде ни ’одозго наниже’ ни ’одоздо навише’: 
осим у уско организационом смислу, нема ни посебног ’врха’ ни посебног 
’дна’.“11 Херцфелда далеко више занима разумевање динамике и међузависно-
сти различитих логика деловања него успостављање хијерархијских поредака. 
Такође, Херцфелд се труди да не „укотви“ своју анализу на било ком од сучеље-
них нивоа дијалога, односно сукоба, већ да за њу обезбеди положај „слободног 
лебдења“ и „шетања између“. У том смислу он жели да прати како свака од 
сучељених друштвених логика настоји да „ухвати“ и „зароби“ ону другу, себи 
наоко супротстављену, а поготову га занима уз помоћ којих се симболичких 
средстава такво „хватање“ или „заробљавање“ остварује.

Постављајући начела динамизма, процесуалности, антибинаризма, антире-
дукционизма и антиесенцијализма у стратешко језгро свог приступа, Херцфелд 
настоји да „уведе у анализу живљено историјско искуство и тиме обнови знање 
о друштвеним, културним и политичким темељима – културној интимности 
– чак и најзваничније моћи и најапстрактнијег знања“.12 У том смислу, Херцфелд 
успева да оствари сазнајни помак у односу на модернистичку гелнеријанску, 
па чак и андерсеновску парадигму у проучавању национализма.13 Он то чини 
на првом месту због тога што му концепција културне интимности омогућава 
да избегне: а) коренито супротстављање циљева и пракси елитних слојева и 
народних маса, а поготову маргинализованих група; б) редуковање национали-
стичке праксе на наметање уопштавајуће сличности унутар сопствене заједни-
це; и в) повезивање спољашње симболичке демаркационе линије Ми–Они са 

11 Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 32.
12 Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 57.
13 Један од могућих праваца превазилажења поменутих ограничења, који има много тога 

сличног са херцфелдовским приступом о коме се у овом тексту говори, нуди амерички социо-
лог Роџерс Брубејкер. Видети, нпр. Brubaker, Rogers, „Myths and Misconceptions in the Study ofRogers, „Myths and Misconceptions in the Study of 
Nationalism“, у: The State of the Nation, edited by John Hall, Cambridge University Press 1998, стр. 
272–306. 
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унутрашњом динамиком између елитних концепција врлине и части и осећаја 
припадања који обезбеђује наметнута или самоспозната колективна кривица: 
„Унутар приватних простора националне културе национална срамота може 
постати иронична основа интимности и наклоности, другарства грешних.“14

Херцфелдово разматрање стратешке употребе културне интимности разли-
читих друштвених актера у оквиру појаве коју он назива „социјалном поетиком“ 
отвара општије питање употребе стереотипа и аутостереотипа у различитим 
видовима друштвене комуникације.15 У том смислу културна интимност за 
Херцфелда представља начин да се опише динамика различитих, па ипак ме-
ђуповезаних начина производње и друштвене употребе стереотипних слика и 
представа о сопственој заједници. Како би то рекао Херцфелд: „Није ствар у 
томе да се коришћење стереотипа (иако су понекад достојни презира) осуди, 
него да се постави питање како и под каквим притисцима људи прибегавају сте-
реотипима, па их чак и директно представљају – глуме, да тако кажемо.“16 За 
питања која се у овом раду постављају од највећег интереса је оно које се тиче 
коришћења стереотипних представа као канала за унутаргрупну комуникацију. 
Такав је случај са областима стваралаштва какве су национална књижевност 
или национална кинематографија.17 Уметничка комуникација са публиком та-

14 Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 60–61.
15 Социјалну поетику Херцфелд одређује прво на индиректан начин: „Није реч о поезији 

(осим у изузетним случајевима), већ о поетици – није реч о тајанствености заоденутом семиоси-
су жанра, већ о техничкој анализи његових својстава у свим врстама симболичког изражавања, 
укључујући и ћаскање.“ (Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 52, курзив у оригиналу) 
Нешто даље, он постаје одређенији: „Социјална поетика се бави игром кроз коју људи настоје да 
преокрену пролазну предност у трајно стање у том друштвено свеобухватном смислу. Она повезује 
малу поетику свакодневних интеракција с великим драмама официјелне помпе и историографије 
како би разбила илузије о малом и великом.“ (Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 56)

16 Херцфелд, М., Културна интимност..., стр. 9.
17 Разматрање проблема националних кинематографија поново заокупља пажњу научне 

јавности, делимично и због покушаја појединих држава да планском културном и фестивалском 
политиком, те државним финансирањем филмске индустрије превазиђу последице глобализације, 
хибридизације и културне хегемоније које намеће холивудска продукција. Добар увод у различи-
те правце размишљања о проблему националних кинематографија пружају три новија зборника 
(Theorising National Cinema, edited by Valentina Vitali and Paul Willemen, London 2006; Cinema and 
Nation, edited by Mette Hjort and Scott MacKenzie, London and New York 2000; Cinemas, Identities 
and Beyond, еdited by Ruby Cheung with D. H. Fleming, Newcastle upon Tyne 2009). Користан кра-
так преглед различитих приступа разматрању проблема националне кинематографије понудио је 
Higson, Andrew, „The Concept of National Cinema“, Screen (1989), 30 (4), стр. 36–47, а пос. 36–37. 
Хигсон разликује неколико могућности. Прво, национална кинематографија се може одредити 
у економском смислу као домаћа филмска индустрија, са превасходним питањима попут следе-
ћих: ко прави филмове и где, ко контролише продукцијске и дистрибутерске куће, итд.? Друго, 
приступ националној кинематографији може бити текстуалистички. Кључна питања у оквиру 
таквог приступа тичу се тема којима су филмови посвећени, њиховог заједничког стила или по-
гледа на свет, те степена до кога се усредсређују на изградњу осећаја националне посебности и 
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да преузима на себе различите улоге, попут изградње колективног идентитета, 
преношења конструктивне друштвене критике, те симболичког укључивања у 
заједницу, односно искључивања из ње. 

Културна интимност у кадру: примери стереотипног 
самопредстављања у српском и југословенском филму

У овом одељку рада покушаћу да на основу прегледа малог, нерепрезента-
тивног броја примера понудим оквирну систематизацију облика стереотипног 
самопредстављања и саморазумевања који почивају на опозицијама државно/
официјелно – народско/маргинално, те прихватљиво/пожељно – неприхватљи-
во/срамно у различитим фазама развоја српске кинематографије. Истовремено 
ћу настојати и да утврдим који се од приказаних облика стереотипног предста-
вљања сопства могу ваљано анализовати уз помоћ Херцфелдове категорије 
културне интимности и шта се таквом анализом постиже. 

Иако литература не оскудева у употребљивим периодизацијама југословен-
ске и српске кинематографије, оглед који је пред читаоцем не изискује тачан 
временски оквир, јер у овој фази истраживања акценат још није на детаљној 
историјској и друштвеној контекстуализацији.18 Примери ће због прегледности 

заједништва код публике. Треће, постоји могућност приступа усмереног на питања потрошње 
културних добара, у оквиру кога се постављају питања порекла филмова који изазивају интере-
совање домаће публике, а посебно броја и процента заступљености холивудских филмова и с 
тим повезаних страховања од америчког културног империјализма. Четврто, постоји и приступ 
који се руководи начелима филмске критике, и који у први план поставља проблеме уметничког 
квалитета филмова и њиховог уклапања у уметничко и културно наслеђе државе, а не жеље и 
маштања масовне публике. У овом раду посебно ће значајан бити други, текстуалистички тип 
приступа, поготову због усмерености на питања националне посебности и осећаја заједништва 
код публике, који се непосредно преплићу са темама које у први план поставља појам културне 
интимности.

18 Видети, на пример, периодизацију коју је понудио Данијел Гулдинг у уводу своје студије 
о југословенском филму од 1945. до 2001. (Goulding, Daniel, „Introduction“, у: Liberated Cinema. 
The Yugoslav Experience, 1945-2001, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, Second 
Revised and Expanded Edition, 2002, стр. ix-xiv). Гулдинг разликује пет периода у развоју југосло-
венске кинематографије: административни (1945–1950); период децентрализације и разбијања 
оквира (1951–1960); период успона република и појаве новог или отвореног филма (1961–1972); 
период прилагођавања и новог југословенског филма (1973–1990); најзад и период распада Ју-
гославије и његовог кинематографског разматрања (1991–2001). У случају Србије могло би се 
говорити и о шестом периоду, који одликују процеси демократизације, либерализације и капита-
лизације, са свим намераваним и ненамераваним последицама које они доносе. Периодизацију 
послератне југословенске и српске кинематографије на основу критеријума продукције понудио 
је Дејан Косановић. Он разликује шест периода: 1944–1951. – административни период (финан-
сирање из буџета, 100%); 1951–1962. – децентрализација и реорганизација кинематографије на 
савезном нивоу (савезни буџет око 80%); 1962–1972. – кинематографија на нивоу Републике 
Србије (републички буџет око 70%); 1972–1982. – кинематографија на нивоу Републике Србије 
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бити разврстани комбиновањем најрудиментарнијег хронолошког (1896–1945; 
1945–2000; 2000–2010) и тематског критеријума (ратни филм о Првом светском 
рату, партизански ратни филм, филм црног таласа; ромски филм, филм о родним 
стереотипима; трагична комедија, ангажовани ауторски филм).

Први период

У периоду од настанка српске кинематографије до Другог светског рата 
може се издвојити неколико важнијих стереотипних представа о Србима које 
је оправдано довести у везу са Херцфелдовим појмом културне интимности.19 
Прва таква представа састоји се од испреплетених слика српског народа као 
жртве историје (свима познати „турски јарам“) и народа који се сам својим 
снагама од тог јарма ослобађао под вођством очева нације као преких, сурових 
и тврдоглавих, али праведних осветника. Такав спој слика понуђен је у првом 
српском играном филму Карађорђе или живот и дела бесмртног вожда Кара-

и покрајина Војводине и Косова и Метохије (СИЗ културе, око 50%); 1982–1991. – увођење ТРЗ 
у кинематографију Србије (СИЗ културе и Министарство културе, око 35%); 1991–данас – прива-
тизација у кинематографији (Министарство културе, око 25%). Видети: Косановић, Дејан, Увод 
у проучавање историје југословенског филма, Београд 1976, наведено према Ранковић, Раденко 
Ст., „Ка продуцентској кинематографији у Србији“, Зборник радова Факултета драмских умет-
ности, 5, 2001, стр. 249–270, пос. 255. Уз извесне ограде, од интереса за потребе овог огледа 
може бити и непотпуна периодизација заснована на доминантном жанру коју је предложила 
Невена Даковић. У оквиру ње разликују се четири периода – 1950, са доминацијом литерарних 
адаптација као топоса националног идентитета у духу наслеђа елитне уметности и традиције 
саморепрезентације у народној књижевности; 1960. и 1970, са доминацијом ратних филмова и 
партизанских спектакла који глорификују револуцију и социјалистичку државу; 1980, коју од-
ликује жанровска диверсификација од популарне комедије до урбаног и рок филма, уз покушај 
приближавања комерцијалном холивудском моделу; 1990, коју одликује жанровска контаминација 
и хибридизација са посебно израженом динамиком између национализма и космополитизма, те 
балканизација и европеизација друштва (Даковић, Невена, Балкан као филмски жанр. Слика, 
Текст, Нација, Београд 2008, стр. 41–42). 

19 За основне податке о филмском стваралаштву овог периода видети: Косановић, Дејан, 
Почеци кинематографије на тлу Југославије 1896–1918, Београд 1986, и „Да ли је било филмске 
уметности у Краљевини СХС/Краљевини Југославији?“, Зборник радова Факултета драмских 
уметности, 6–7, 2002–2003, стр. 213–232 (у даљем тексту: Косановић, Д., „Да ли је било филм-
ске...). Овде може бити од интереса Косановићева теза о непостојању „националне филмске 
уметности“ у Краљевини СХС/Југославији („У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Краље-
вини Југославији домаће филмске уметности као запажене и утицајне компоненте националнеуметности као запажене и утицајне компоненте националне 
културе свакако није било!“ Косановић, Д., „Да ли је било филмске..., стр. 230), коју он донекле 
ублажава оценом да је међу пионирима домаћег филма било „филмских уметника“. Овде се може 
препознати преплитање два од четири приступа разматрању националне кинематографије која је 
описао Ендрју Хигсон – првог, по коме се национална кинематографија поистовећује са изграђе-
ном домаћом филмском индустријом и четвртог, у оквиру кога се национална кинематографија 
поистовећује са високим уметничким стандардима филмског стваралаштва.
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ђорђа (Чича Илија Станојевић, 1911), за који се дуго веровало да је изгубљен.20 
Мотиви Нације као жртве историје, Народа као делатног историјског актера 
способног за самоослобођење, те Карађорђа као харизматског вође који покре-
ће и даје смер тежњама народа, који се у Станојевићевом филму успостављају 
и преплићу као тропи говора српске националне елите о историјској судбини 
српске нације, после трагичних и херојских искуства из балканских ратова и 
Првог Светског рата преиначени су у мотиве „Голготе и васкрса Србије“, „освете 
Косова“, те „непоколебивог и несебичног српског сељака – војника који осло-
бађа домовину престижући француску коњицу“. Пред крај периода, поменуте 
слике стопиле су се заједно у мотив Срба као „ослободитеља и ујединитеља“ 
новонастале Краљевине СХС, односно Краљевине Југославије. Сложени скуп 
слика и представа о Србима и њиховој историјској судбини развијан је и употпу-
њаван у то доба у играним и документарним филмовима као што су Са вером у 
Бога (Михајло Ал. Поповић, 1932 ), Прослава 550. годишњице Косовске битке 
(Коста Новаковић, 1939), или Голгота Србије (Станислав Краков, 1940). Сли-
ка о Србима као о јуначким и несебичним ствараоцима државе, који су за њу 
били спремни да жртвују све, док су они којима је слобода „подарена“ у том 
подухвату узвраћали само сталним оптужбама о „српској хегемонији“, да би 
на крају издали и државу у којој су први пут у својој историји стекли слободу 
и своју браћу ослободиоце, израсла је после искустава из Другог светског рата 
у најјачи и најболнији српски аутостереотип.

У филмовима који се баве судбином нације могуће је тада разазнати нај-
мање два издвојена гласа, који додуше нису увек представљени у подједнаком 
интензитету. Први, о коме је до сада било више речи, поистовећује се са државо-
творном политиком и говори из визуре оних друштвених слојева који претендују 
да понуде решење српског, а касније и југословенског националног питања. То 
је глас који жели себе да представи као глас саме нације, кроз који она говори 
о својим патњама, искушењима и потоњим успесима, односно о својој Голготи 
и Васкрсу. Други, првом делимично супротстављени глас, долази из „доњег“ 
регистра, и говори о томе како велике историјске процесе проживљава „мали, 
обичан човек“, онај актер за кога је резервисана улога „незнаног јунака“. Други 
глас неретко критикује и доводи у питање ставове и вредности које промовише 
први глас, и тим пре се може говорити о њиховом критичком дијалогу, па чак и 
о својеврсној визуелној полемици. При том се полемика остварује коришћењем 
сличних или истоветних симболичких средстава, којима се само импутиране 
конотације разликују. Најизразитији пример такве дијадне визуре нуди већ поме-

20 Залагањем Александра – Саше Ердељановића, управника филмског архива, и Радослава 
Зеленовића, директора Југословенске кинотеке, филм је ипак пронађен у Аустријском филмском 
архиву у Бечу, 2003. године.
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нути филм Са вером у Бога (Михајло Ал. Поповић, 1931).21 Догађаји које филм 
описује одвијају се у три периода – идеализованом предратном златном добу, 
својеврсној сељачкој аркадији, у којој под брижним родитељским оком стасава 
нова генерација сеоске младежи; добу рата у који храбро и помало наивно одлазе 
сеоски момци као што је то пре њих чинила и генерација њихових очева, да би 
на бојним пољима нашла своју величину и славу, али и христолико испаштање; 
најзад поратно време, у коме се преживели и на силу сазрели сељаци – војници 
враћају својим кућама, сваки са својим „плодовима рата“.22 У том делу филма 
указује се на страшну цену ратног сукоба, али се у завршним сценама ипак на-
говештава и теза о дубокој оправданости жртава које је поднела српска сеоска 
младеж како би нова „троједна“ југословенска заједница могла да отпочне свој 
живот. „Кад дорастеш, кад размислиш, каз’ће ти се само“ – незаборавна је пара-
фраза строфе из Змајеве песме Деда и унук, коју обогаљени отац упућује свом 
сину док он са снебивањем опипава празан рукав очеве униформе. Па ипак, оно 
што се у претходним веома убедљивим кадровима приказује (мајчина визија на 
самрти у којој јој се син привиђа као разапети Христ, војниково буђење после 
ампутације руке и његова резигнација када схвата своју судбину, израз дечако-
вог лица приликом додиривања очевог празног рукава) иде у прилог тези да 
аутор даје већи значај одмереном жаљењу због онога што је у људском смислу 
изгубљено него радости због онога што је у политичком смислу добијено. Аутор-
ска порука се у овом филму показује као вишегласна скоро до контрадикције, 
па ипак она задржава уметничку убедљивост. С мером и с много мање горчине 
него што то ради Лаза К. Лазаревић у приповеци Све ће то народ позлатити, 
у филму се отвара једно специфично поље културне интимности, поље на коме 
се сучељавају национални понос и лична трагедија, националистички снови и 
поратне реалности, и коме ће се српска књижевност и кинематографија враћа-
ти са подељеним успехом на крају двадесетог и почетком двадесет првог века 
(Свети Георгије убива аждаху, драма Душана Ковачевића из 1984, и филм из 
2009, р. Срђан Драгојевић).

21 Видети Јовичић, Стеван, „Михајло Ал. Поповић, скица за биографију“, у: Михајло Ал. 
Поповић, Записи са периферије, Београд 1982. година. Преузето са сајта Пројекат Растко, Библи-
отека српске културе на Интернету, Филм и телевизија, http://www.rastko.rs/filmtv/mapopovic/sjo-
vicic-mapopovic_c.html 

22 О употреби сељака и елемената сељачке културе у политичкој комуникацији детаљније у: 
Наумовић, Слободан, „Устај сељо, устај роде: Симболика сељаштва и политичка комуникација у 
новијој историји Србије“, у: Годишњак за друштвену историју, год. II, св. 1, 1995, стр. 39–63.
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Други период

Наредни период у развоју југословенске и српске кинематографије, за који 
се условно може рећи да је трајао од 1945. до 1990. године, одликује најмање 
пет доминантних и делимично повезаних, али у начелу раздвојивих динами-
ка.23 Прва се тиче планског развоја и институционализације југословенске 
кинематографије, од савезног и регионалних комитета за кинематографију (и 
петогодишњих планова развоја), преко продуцентских и дистрибутерских ку-
ћа, филмских школа, све до система фестивала.24 Друга је последица процеса 
идеологизације и политизације уметности од новог комунистичког режима, те 
реакције у виду различитих облика борбе уметника (деидеологизација, контра-
идеологизација, реидеологизација...) против наведених процеса. Та динамика 
условила је развој самосталних изражајних форми и преузимање и креативно 
прилагођавање страних форми. У првом случају најизразитији пример чине они 
међу партизанским ратним филмовима који изражавају својеврсну „идеолошку 
коректност“ тога времена, а у другом филмови „црног таласа“ као примери умет-
нички захтевног ангажованог друштвено-критичког приступа њихових аутора. 
Трећа последица је повезана са несталном равнотежом између центрипеталних 
и центрифугалних тежњи, односно сталном и све неравноправнијом политич-
ком борбом између интегралног, а потом федерализованог југословенства и 
све снажнијих републичких сепаратизама. У вези с том динамиком поставља 
се питање сложеног односа између настојања да се изгради јединствени југо-
словенски филмски израз и опречних тежњи за успостављањем републичких 
кинематографија, чиме се отвара и важан проблем природе садејства између 

23 Разумљиво, ситуација је много сложенија него што се на овом простору може нагове-
стити. Погледати, нпр., Волк, Петар, Историја југословенског филма 1896–1982, Београд 1986; 
Мунитић, Ранко, Југославенски филмски случај, Сплит 1980; Новаковић, Слободан, Двадесет го-
дина југословенског филма, Београд 1965; Тирнанић, Богдан, Паралелна историја југословенског 
филма (серијал текстова, НИН: мај – 18, 25, јун – 1, 8, 15, 22, 29). Занимљив, али неуједначен по 
резултатима јесте покушај Невене Даковић да разматрања о домаћем филму постави у упоредну 
балканску и теоријски профилисану имаголошку перспективу (Даковић, Н., Балкан као филмски 
жанр...). Од страних аутора, већ поменута студија Данијела Гулдинга пружа уравнотежен и кон-
текстуализован преглед развоја филма у послератној Југославији (Daniel J. Goulding, нав. дело). 
Књиге Дине Јорданове (Iordanova, Dina, Cinema of Flames. Balkan Film, Culture and the Media, 
London 2001) и Павла Левија (Disintegration in Flames. Aesthetics and Ideology in the Yugoslav and 
Post-Yugoslav Cinema, Stanford 2007, и у српском преводу Raspad Jugoslavije na filmu. Estetika i 
ideologija u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu, Beograd 2009, prevod Ana Grbić i Slobodan-
ka Glišić), пружају редак пример проблемски усмерених и теоријски конзистентних студија. Оба 
аутора, која су пореклом из региона, али стварају у другим срединама, нуде решења с којима се 
није увек лако сложити, али која подстичу на размишљање и тражење алтернативе.

24 Волк, Петар, Сведочење: Хроника југословенског филма 1945–1970, Београд 1975, стр. 8 и 
даље; Волк, П., Историја југословенског филма...; Косановић, Дејан, „Развој филмске производње 
у Југославији“, у: Лексикон југословенског филма, ур. Д. Косановић, Београд 1985.
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политичких и културних елита у оквиру процеса конституисања националних 
кинематографија.25 Четврта тежња се надовезује на претходну, и тиче се разли-
чито мотивисаних тежњи ка надрастању оквира националне кинематографије 
и развоја транснационалне филмске продукције.26 Најзад, пета тежња, веома 
својствена земљи каква је настојала да буде СФРЈ, тиче се жанровске диверси-
фикације и израстања комерцијалног жанровског филма, у првом реду лаких 
комедија, омладинског филма, урбаног филма, као својеврсног локалног соци-
јалистичког пандана холивудској продукцији.

Систематска тежња КПЈ/СКЈ на челу с Титом да искористи пропагандне 
могућности филма које је у оквиру комунистичког покрета увидео још Лењин, 
утицала је, између осталог, и на стварање новог „државног“ жанра партизан-
ског ратног филма. У ствари, правилније би било рећи да је партизански филм 
као специфична врста југословенског и српског ратног филма обједињавао ви-
ше међусобно различитих поджанрова, који су настајали у појединим добима 
развоја југословенске и српске кинематографије, како је то у својој исцрпној 
студији утврдио Милутин Чолић.27 Удаљавање од једностране, схематске и про-
пагандистичке матрице, херојски романтичне на својим почецима, касније изме-
њене „вестернизацијом“, за коју је у Србији био задужен и заслужан Живорад 
– Жика Митровић (нпр. Ешалон доктора М., 1955; Капетан Леши, 1960), па 
потом деромантизоване, али и даље правоверне, које најзад прерастају у раско-
шни партизански еп са Козаром (Вељко Булајић, 1963) и касније међународне 
копродукције (Битка на Неретви, р. Вељко Булајић, Сутјеска, р. Стипе Делић), 
започиње још психолошким и моралним преиспитивањима какво је понуђено 
у филму Далеко је сунце (Радош Новаковић, 1953) снимљеном по истоименом 
роману Добрице Ћосића. Преиспитивање рата и револуције наставља се рела-
тивизацијом и инверзијом вредности главних протагониста, као, на пример, у 
филму Велики и мали (Владимир Погачић, 1956), да би свој врхунац достигло 
с филмовима какви су Три (Александар Петровић, 1965) и Јутро (Пуриша 
Ђорђевић, 1967). Критички ток потом прераста са филмовима попут Заседе 
(Живојин Павловић, 1969), Човека из храстове шуме (Мића Поповић, 1964), 
или Издајника (Војислав – Кокан Ракоњац, 1964) у „антихеројски негативизам“, 
у коме Милутин Чолић види знаке „јаросног сумњичења и оспоравања парти-

25 Видети раније поменути занимљиво писан и добро документован серијал Тирнанића 
Б., Паралелна историја југословенског филма..., о спрези политике и филма у социјалистичкој 
Југославији. 

26 Невена Даковић, у раније наведеној периодизацији домаће кинематографије, настоји да 
скрене пажњу управо на упоредиве постнационалне токове у новијој филмској продукцији.

27 Чолић, Милутин, Југословенски ратни филм 1 и 2, Београд, Титово Ужице 1984. Видети 
и: Daković, Nevena, „Klišei ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.Daković, Nevena, „Klišei ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.ć, Nevena, „Klišei ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.Nevena, „Klišei ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D., „Klišei ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.Klišei ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.šei ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.ei ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D. ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.ratnog filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D. filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.filma ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D. ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.ili ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D. ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.ratni film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D. film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.film kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D. kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.kao kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D. kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.kliše“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.še“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.e“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.“, у: Nikodijević, M. i Tucaković, D.Nikodijević, M. i Tucaković, D.ć, M. i Tucaković, D.M. i Tucaković, D.. i Tucaković, D.i Tucaković, D. Tucaković, D.Tucaković, D.ć, D.D.. 
(ur.),ur.),.), Izazovi ratnog filma ratnog filmaratnog filma filmafilma, Vrnjačka Banja 2000; Vranješ, Aleksandar, „Partizanski film kao sredstvoVrnjačka Banja 2000; Vranješ, Aleksandar, „Partizanski film kao sredstvočka Banja 2000; Vranješ, Aleksandar, „Partizanski film kao sredstvoka Banja 2000; Vranješ, Aleksandar, „Partizanski film kao sredstvo Banja 2000; Vranješ, Aleksandar, „Partizanski film kao sredstvoBanja 2000; Vranješ, Aleksandar, „Partizanski film kao sredstvo 2000; Vranješ, Aleksandar, „Partizanski film kao sredstvo 
političke propagande“, у: Communication Management ManagementManagement, год. III, бр. 6, стр. 101–115. 
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занске историје“, „догматизације у супротном смислу“, „јетког памфлета“ и 
„немотивисане деструкције“.28 

Партизански ратни филмови о којима је до сада било речи поседују мно-
ге елементе који би требало да их чине занимљивим за анализу у светлу кул-
турне интимности.29 Пре свега, они су настајали у оквиру пројекта режимске 
политичке пропаганде, дакле типичне делатности „одозго“; били су намењени 
учвршћивању вере домаћег радног народа у југословенски социјализам и рево-
луцију као темељ поретка, дакле оних „одоздо“, у званичне политичке митове, 
те учвршћивању „братства и јединства“ као кључне вредности југословенског 
социјализма, али намењени и политичкој и националној промоцији у међународ-
ној арени; говорили су о различитим, међусобно супротстављеним друштвеним 
актерима, од којих су неки од оних који су најжешће политички супротстављени 
у културном и етничком смислу међусобно најближи; најзад, користили су јаке 
стереотипе у представљању како „наших“ тако и „њихових“ ликова. У оквиру 
партизанског ратног филма посебно је занимљив управо поменути систематски 
рад на стварању изузетно негативног стереотипа о четничком ројалистичком по-
крету, који указује на то колики је идеолошки значај приписиван дискредитацији 
јединог легитимног ривала за преузимање власти у послератној Југославији.30 
Такав систематски приступ дискредитацији противника уноси значајне проблеме 
приликом примене Херцфелдовог модела културне интимности. Најизазовнији 
проблем тиче се чињенице да режимски ствараоци иконографском конструкци-
јом радикалне другости „домаћих издајника“ желе да, у ствари, изопште своје 
идеолошке непријатеље из корпуса нације, дакле да их учине странцима не 
само у моралном смислу него чак и у националном/етничком смислу. Ако се, 
да поменем само један пример, сетимо употребе изразито несрпског имена „Га-
шпар“ за безосећајног, циничног и поквареног четничког мајора који се право 
са обавештајне обуке у Немачкој(!) упућује у Београд да с Немцима заједно 
прогони илегалце (Повратак отписаних, Александар Ђорђевић, 1976) неће 
бити тешко да се у таквим решењима препозна тежња ка томе да се код гледа-

28 Видети Милутин Чолић, „Од Славице до Мириса дуња“ (1945–1982)“, у: Чолић, М., Ју-
гословенски ратни филм 1…, стр. 167–215.

29 Видети чланак Е. Хортона о идеолошком односу према концепцији националног иден-
титета у југословенском партизанском ратном филму, у оквиру кога се скреће пажња на његове 
посебности у односу на ратни филм уопште, и посебно холивудски ратни филм (Horton, Andrew, 
„The Rise and Fall of the Yugoslav Partisan Film: Cinematic Perceptions of a National Identity“, Film� 
Criticism, Vol. �II, No. 2 (Winter l987–88), l8–28).Vol. �II, No. 2 (Winter l987–88), l8–28).. �II, No. 2 (Winter l987–88), l8–28).�II, No. 2 (Winter l987–88), l8–28)., No. 2 (Winter l987–88), l8–28).No. 2 (Winter l987–88), l8–28).. 2 (Winter l987–88), l8–28).Winter l987–88), l8–28). l987–88), l8–28).l987–88), l8–28).987–88), l8–28).l8–28).8–28).

30 Занимљиво је то што постоји својеврсна идеолошка, па чак и „визуелна“ константа у при-
казивању српских ројалиста, без обзира на то о којој је типској варијанти југословенског ратног 
партизанског филма реч. Та подударност повезује филмове толико различите у продукцијском и 
ауторском изразу какви су Битка на Неретви (Вељко Булајић, 1969), Ужичка република (Живо-
рад Митровић, 1974) или Повратак отписаних (Александар Ђорђевић, 1976).
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лаца оствари асоцијативна веза са морално и психолошки настраним ликовима 
нациста и гестаповаца.31

Наредну велику тему коју је немогуће заобићи када је реч о филмовима 
послератног југословенског периода чини питање визуелне изградње родних 
(полних) стереотипа. Та тема несумњиво захтева посебну студију, али је на 
овом месту довољно скренути пажњу на један изузетан пример.32 Реч јe о фил-
му Петријин венац, једном од успешнијих остварења српске кинематографије 
(Срђан Карановић, 1980). Филм настао по истоименом роману Драгослава 
Михајловића говори о три историјска периода, о три типа мушкарца и „вечито 
истој“ балканској женској причи – причи о маргинализованој, али истрајној 
и животно мудрој Петрији (Мирјана Карановић). Први мушкарац, Добривоје 
(Марко Николић) предратни је српски сељак, наочит и набусит, на први поглед 
оличење балканског патријархалног идеала. После женидбе Петријом, незаоби-
лазних сукоба између младе снаје и свекрве и још незаобилазнијих породичних 
трагедија око смрти новорођенчета услед нехигијенског и нељудског порођаја 
и (не)добијања мушког наследника, откривамо да је Добривоје, како то у поме-
нутом културном обрасцу често бива, доживотни мајчин син, неспособан да 
одлуке доноси сам и да се супротстави ауторитету мајке.33 Други човек у Петри-
јином животу, Љубиша (Павле Вујисић) кафеџија је, човек који је могао да се 
развије у успешног трговца, али је ухваћен у клешта ратова, а потом и уништен 
од наступајућег комунистичког поретка. Човек разуман, частан, ненаметљив и 
саосећајан, и човек трагичан, јер му усуд историје не дозвољава да оствари оно 
за шта је можда створен. Трећи човек је рудар, Миша (Драган Максимовић), 
представник нове радничке класе тек изникле из српског сељаштва, човек са 
вером, полетом и могућношћу да прерасте ограничења средине у којој је рођен, 
али човек чији душевни потенцијал и тело бивају самлевени у руднику, том 

31 На овом месту има смисла увести концепт квазиетничких идентитетских расцепа, о коме 
расправљам у поглављу „Само слога Србина спасава; друштвене основе и политичке употребе на-
родских наратива о српској неслози и нејединству“, у: Употреба традиције у политичком и јавном 
животу Србије на крају двадесетог и почетком двадесет првог века, Београд 2009, 185–295. У 
оквиру квазиетничких идентитетских расцепа, они који су доживљени као идеолошки различити 
бивају етнички подругојачени, односно симболички изопштени из групе којој припадају. Стварне 
идеолошке разлике на тај начин бивају транспоноване у фиктивне етничке разлике, а они с којима 
се не слажемо бивају симболички изопштени из заједнице којој су доскора припадали.

32 За разматрање полности у домаћем филму видети Леви, Павле, „Секс и социјалистичка 
револуција“, у: Леви, Павле, Распад Југославије на филму. Естетика и идеологија у југословен-
ском и постјугословенском филму, Београд 2009, стр. 32–61; Кумовић, Бојан, „WR Мистерије 
организма као политички случај и производ друштвених збивања крајем шездесетих година ���� 
века“, у: Зборник радова Факултета драмских уметности, 11–12, 2007, стр. 137–154. 

33 За анализу мотива „криптоматријархата“ у српској култури видети: Simić, Andrei, „Machi-
smo and Cryptomatriarchy: Power, Affect and Authority in the Contemporary Yugoslav Family“, Ethos, 
Vol. 11, No. 1–2 (Spring–Summer), 1983, стр. 66–86.
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симболу немилосрдне и на крају ипак недовршене социјалистичке индустријали-
зације и модернизације. Једино с тим човеком Петрија успева да накратко буде 
испуњена као жена, али и он убрзо бива осакаћен приликом несреће на раду, а 
затим и дотучен срамом, самосажаљењем и алкохолом. Силе интериоризоване 
патријархалне културе осуђују Петрију на доживотно трпљење и истрајавање 
у сенци мушкараца и оне историје у коју се они уплићу или бивају уплетени, а 
која их трагично дроби. Тако Петрија после сваке везе остаје да своди животне 
рачуне сама са собом, сама као што то често бива жена на Балкану, сама док 
мушкарци троше своје животе по кафанама, на фронтовима, у фабрикама и руд-
ницима, скупштинама или под мајчином сукњом. У овом примеру Херцфелдова 
раније описана опозиција се проширује. Регистар интеракције између државе, 
односно политичких/националних елита и маргинализованог народа почиње 
да укључује и родни регистар, тако да поље културне интимности у овом при-
меру обухвата и стереотипне представе о мушкој и женској судбини на Балкану 
– у првом реду слике осујећене или протраћене мушкости и (само)жртвоване 
и трпељиве, али, у ствари, врло самосвојне женскости.34 Занимљиво је то што 
филм отвара и тему социјалне и политичке маргинализованости жена као узрока 
њиховог сексуалног прикраћивања (могућност страсне и ослобођене љубавне 
игре се накратко наговештава тек у Петријином споју са трећим мушкарцем, 
с којим она на почетку везе успоставља равноправан људски однос), која је на 
провокативан начин обрађена у филмовима Душана Макавејева (Љубавни случај 
или трагедија службенице ПТТ, 1967, W.R. – Мистерије организма, 1971), али 
се дотиче и у филмовима сасвим другачијег жанра – омладинским комедијама 
о одрастању (Љубавни живот Будимира Трајковића, Дејан Караклајић, 1977). 
Као и у неким од претходних примера, главни проблем који разоткрива примена 
категорије културне интимности поново се не тиче стереотипизације као такве, 
већ пре тога ко је производи и с којим циљем. Када се такво питање постави у 
случају Петријиног венца, постаје јасан својеврстан парадокс – у филму, као 
и у роману, реч је о мушком замишљању и реконструисању женске нарације 
о животним последицама мушке доминације на Балкану. Има ли смисла раз-
мишљати о мушкој и женској културној интимности, у чему би биле њихове 
специфичности, и шта би оне разоткриле о онима који/које их деле, односно 
онима о којима приповедају? 

34 „У друштвима чији су архитектонски паравани којима се одваја интимно од јавног обеле-
жени родом, као што је то случај у великом делу исламског света, ти морални императиви могу 
се изнова појавити у локалној пракси као родне и телесне метафоре супротстављених идеологија 
националног идентитета. Међутим, чак и у друштвима у којима је та одвојеност мање опипљива 
жене често носе највећи терет спознаје јаства, а мушкарци показивања јаства.“ (Херцфелд, М., 
Културна интимност... стр, 49)
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Посебно занимљив материјал за анализу стереотипа и културне интимности 
пружају филмске комедије. Као жанр, комедија почива управо на произвођењу 
и поигравању стереотипима, уз помоћ којих се омеђава и разуђује простор кул-
турне интимности у оквиру кога садејствују ауторске идеје и тумачења публи-
ке. У домаћој кинематографији добри примери не недостају, али се тематском 
повезаношћу и концепцијском целовитошћу у новије време издвајају филмови 
настали на основу текстова драмског писца Душана Ковачевића, од којих је не-
ке он сам и режирао. Његови предлошци дали су повода за настанак неких од 
најуспешнијих, ако не и најбољих филмова домаће кинематографије, те култ-
них позоришних представа. Довољно је да неко у разговору помене Радована 
Трећег (р. Љубомир – Муци Драшкић 1964), Ко то тамо пева (р. Слободан 
Шијан, 1980), „маратонце“ (Маратонци трче почасни круг, р. Слободан Шијан, 
1982), Балканског шпијуна (р. Душан Ковачевић и Божидар – Бота Николић, 
1984) или Подземље (по Ковачевићевој драми и сценарију Била једном једна 
земља, 1995, р. Емир Кустурица), па да саговорник настави разговор у дугач-
ким репликама из тих дела. Ковачевић је успео, помно истражујући примере 
из различитих историјских периода, да на непосредан и резак начин пренесе 
однос између друштвеног окружења и српског и југословенског менталитета. 
Што је још важније, он је тај однос ухватио у његовим историјским менама и 
прилагођавањима. Због тога му није било тешко да опише „оно наше нешто“ 
које, стално се прилагођавајући и мењајући, ипак успева да остане исто. О тој 
„резистентности“ одређених црта домаћег менталитета ништа на сведочи боље 
од опомињуће чињенице да је Ковачевић пребацио радњу свог Професионалца 
из изворно замишљеног позног социјалистичког политичког поретка у наоко 
сасвим другачији, демократски постпетооктобарски период а да ништа, или 
скоро ништа, при том није зашкрипало у мотивацији и карактеризацији лико-
ва (текст је објављен 1990, а филм на основу тог предлошка снимљен је 2003. 
године, у режији самог Ковачевића). Ковачевић српског гледаоца суочава са 
вечитом загонетком коју он и сам себи поставља у свакодневном животу – са 
дилемом да ли да се због сопствене „истости у менама“ радује, или да због ње 
плаче. Ковачевић је, како изгледа, успео да нађе име за нешто што би се могло 
одредити као српски национални жанр, назвавши своја дела „трагичним ко-
медијама“, односно „урнебесним трагедијама“.35 Ковачевић оставља отворен 

35 „Размишљао сам о томе и мислим да је то дубоко кодирано у нашем менталитету. Кроз 
историју смо се сваких двадесет-тридесет година сусретали са тешким, не само ратним периодима. 
Ту је било ужаса које би ретко који народ преживео и хумор је био последња одбрана менталног 
склопа човека да не полуди. За човека, док се смеје, има наде. То је моје осећање из приватног 
поимања света. С друге стране, не волим такозвану „чисту комедију“ зато што живот није та-
кав. Мислим да је та мешавина трагедије и комедије заправо наша судбина.“ (Чечен, Бранко, 
Интервју: Душан Ковачевић, 13. март 2009, у: Wine Style, пренето на сајт Б92, http://www.b92. http://www.b92.
net/kultura/film/vise.php?yyyy=2009&mm=03&nav_id=349635, курзив С.Н.).
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одговор на питање да ли се Срби себи смеју горко срећни што су после свега 
што су претурили преко главе ипак остали исти, или се себи смеју у очајничкој 
нади да ће им нека промена у будућности омогућити да више не морају да буду 
исти онакви какви су до тада били. Повезујући све поменуте мотиве, Ковачевић 
задире у саму бит историјски кодираног функционисања културне интимности 
у домаћој средини. Може се, дакле, рећи да је Ковачевић преко филмова које су 
инспирисале његове драме допринео да буду визуализована два повезана али 
издвојива вида културне интимности у Србији – ванвремена интимност иска-
зана као наратив о „нашој“ сталности у менама, и симболизована трагичном 
комичношћу, односно комичном трагичношћу, те њени историјски условљени 
и променљиви облици: гунђајући престарели солунци, шиканирани али ведри 
Роми свирачи, ревносни балкански шпијуни, вишегенерацијске лупешке породи-
це и њихово од ниподаштавања подивљало потомство, професионалци државне 
безбедности са накнадно пробуђеном савешћу и остали ликови из подземља 
домаће културне интимности. Посебно занимљива тема коју отвара примена 
категорије културне интимности на филмове настале на основу Ковачевићевог 
опуса је питање потенцијала укључивања, односно искључивања, који имају по-
једини мотиви културне интимности. Већина мотива које је Ковачевић понудио 
има изузетан потенцијал укључивања – ретко ко их не препознаје као „своје“, о 
чему сведочи раније поменута популарност филмова који те мотиве тематизују. 
Питања која се намећу тичу се разлога због којих мотиви могу стећи, односно 
изгубити такав потенцијал укључивања и под којим условима такав потенцијал 
може да се пренесе преко граница културе? 

Питања потенцијала укључивања усмеравају пажњу ка још једном веома 
занимљивом облику стереотипизације у домаћем филму. Реч је о тзв. ромским 
филмовима, за које се може рећи да су већ створили својеврсни српски, па и 
балкански филмски жанр.36 Западни теоретичари филма често ауторима таквих 
филмова замерају да се, у ствари, и не баве бројним и веома тешким пробле-
мима ромске популације, него да њихову живописну културу и поносни, али 
мукотрпни стил живота користе као метафорички застор уз помоћ кога говоре 
о својој сопственој етничкој/националној групи и њеном маргинализованом 
положају у европском систему вредности.37 У Херцфелдовској оптици могло 

36 У Србији: једна циганска свадба, Светозар Боторић/Илија Станојевић/Луј де Бери, 1911; 
Софка/Нечиста крв, Радош Новаковић, 1948; Циганка, Војислав Нановић, 1953; Скупљачи перја, 
Александар – Саша Петровић, 1967; Бурдуш, Миодраг Поповић, 1970; Ко то тамо пева? Слобо-
дан Шијан, 1984; Анђео чувар, Горан Паскаљевић, 1987; Дом за вешање, Емир Кустурица, 1988; 
Црна мачка, бели мачор, Емир Кустурица, 1998; Кенеди се враћа кући, Желимир Жилник, 2003; 
Књига рекорда Шутке, Александар Манић, 2005; Кенеди се жени, Желимир Жилник, 2007. да 
поменемо само познатије наслове.

37 Видети, на пример, поглавље „Gypsies: Looking at ’Them’, Defining Oneself“, у: Iordanova,Видети, на пример, поглавље „Gypsies: Looking at ’Them’, Defining Oneself“, у: Iordanova, 
Dina, Cinema of Flames. Balkan Film, Culture and the Media, BFI, London 2001, стр. 213–232. Тако 
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би се рећи да заинтересованост како домаћих аутора тако и публике за ромске 
филмове потиче од могућности таквих филмова да понуде репертоар мотива 
културне интимности који имају велики потенцијал укључивања. С друге стра-
не, из домаће средине, најчешће преко појединих љутитих гласова љубитеља 
филмова, стижу и увредљиве жалопојке о томе како такви филмови руше „наш“ 
углед, „представљајући нас као Цигане“. Упрошћене, ствари изгледају овако: 
у симболичкој логици колективних идентитета на овим просторима прво се 
успостављају две опозиције Европа / Срби и Срби / Роми. Потом се из те две 
опозиција извлачи закључак – Срби су за Европу оно што су Роми за Србе, дакле 
потчињена и стигматизована маргинална група. Једном када се такав закључак 
усвоји, може или да се настави игра прихватања и прослеђивања стигме (ја 
сам за Европу Ром, али сам за Рома Европа), или та игра може да се прекине 
покушајем њеног радикалног преокретања. Тада ствари постају далеко грубље 
(можда сам ја за тебе Ром, али си ти за мене олињала матора курва, Европо).38 
Поменута стратегија превазлажења стигме њеним парадоксалним оснаживањем 
и превредновањем, коју је најдоследније развио Емир Кустурица у неколико 
својих филмова из средње фазе наставља се, уз многа поједностављивања, 
на следећи симболички начин: „Ако ви сами тражите од нас безумну страст, 
крв и блато, даћемо вам страст, крв и блато, али немојте после да кажете да 
нисте то желели, и немојте да смо вам ми криви ако ваш уређен, цивилизован 
и бескрајно досадан живот изгуби смисао у поређењу са животом какав ми жи-
вимо, са болним и прљавим, али богатим, испуњеним и дубоко проживљеним 
људским животом.“39 Избор Рома као протагониста онда постаје разумљив у 

Јорданова говори о „пројективној идентификацији“, термину који је позајмила од Холандског 
антрополога Матијса ван де Порта (Port, Matthijs van de, Gypsies, Wars & Other Instances of the 
Wild. Civilization and its Discontents in a Serbian Town, Amsterdam University Press, 1998), по коме 
„Цигани представљају оно што ми јесмо, иако нам није дозвољено то да будемо“ („Gypsies repre-
sent what we are although we are not allowed to be it“, Port, M., Gypsies, Wars..., стр. 154). Занимајући 
се за Роме и правећи филмове о њима, Срби и остали балкански народи себи омогућавају да се 
приближе зони опасности преко граница цивилизације, а да ту границу стварно не пређу (Iorda-
nova, D., Cinema of Flames..., стр. 217). Јорданова се, поред на ван де Порта, позива и на радове 
Невене Даковић (текстови накнадно објављени у Даковић, Н.,Даковић, Н., Балкан као филмски жанр...) и 
Марка Живковића (видети напомену 39). 

38 Динамику излажења накрај са друштвеном стигмом анализовао је Goffman, Erving, Stig-
ma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Prentice-Hall 1963. 

39 О „минстрелизацијама“ и „самоеготизовању“ као одговорима на друштвену стигму ве-
ома је луцидно у својој докторској дисертацији и неколицини радова писао антрополог Марко 
Живковић (Stories Serbs Tell Themselves (and others) About Themselves: Discourses on Identity and 
Destiny in Serbia since the Mid 1980s, необјављена докторска дисертација, University of Chicago, 
2000; Živković, Marko, „Nešto između: simbolička geografija Srbije“, Filozofija i društvo 18 (2001): 
73–110; Zivkovic, Marko, „Telling Stories of Serbia: Native and Other Dilemmas on the Edge of Chaos“, 
у: Hermine G. De Soto and Nora Dudwick, eds. Fieldwork Dilemmas: Anthropologists in Postsocialist 
Societies. Madison: University of Wisconsin Press, 2000.
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оквиру стратегије изокретања градијената ниподаштавања унутар које ће не-
ком колективном „ми“ позиција после превредновања бити тим виша што му 
је иницијална позиција била нижа.40

С друге стране, поједини „ромски филмови“ заиста се не баве на озбиљан 
и ангажован начин социјалним, економским и политичким проблемима с којима 
се суочава ромска популација у Србији (мада би супротни примери могли да 
се нађу како међу документарним филмовима као што је Pretty Dyana, Борис 
Митић, 2003, тако и међу играним филмовима, попут Анђела чувара, Горан Па-
скаљевић, 1987, и Скупљача перја, Александар – Саша Петровић, 1967, о коме 
ће даље бити више речи). Остаје, међутим, питање да ли је једини разлог томе 
усмереност на метафоричку употребу Рома, како заједно са Невеном Даковић, 
Марком Живковићем и Матијсом ван де Портом, тврди Дина Јорданова, и/или 
небрига за социјални положај Рома, како то такође сугерише Дина Јорданова41, 
или разлог у новије време има везе са кризом реалистичког социјалног филма 
у Србији? 

Што се прве тезе Јорданове тиче, изгледа да нема много смисла тврдити 
да је неки филм о Ромима у ствари искључиво филм о Србима ако се у њему 
упоредо с Ромима приказују и Срби. У том случају пре треба размислити о 
неким другим симболичко-метафоричким могућностима. Такав пример пру-
жа претходно поменуто ремек-дело Александра – Саше Петровића Скупљачи 
перја (1967). Беким Фехмиу у једном од најупечатљивијих остварења српске и 
југословенске кинематографије, као трговац перјем Бели Бора, у више наврата 
послује са лажљивим и шкртим Србима, и то свештеником распопом (Мија Алек-
сић) и безосећајном игуманијом (Рахела Ферари). Распоп и игуманија изгледа 
да су у Петровићевој визури понуђени као културно-интимистичке минијатуре 
српског односа према православљу, те самог српског православља као еклези-
јастичке праксе. Поред „православних“ минијатура и других српских ликова 
(милиционери, судије), који су дати у изразитој визури културне интимности, 
и не баш сасвим позитивно представљених минијатура других етничких група 
као што су румунска и словачка, не делује убедљиво тумачење по коме је филм 
у целини метафора о Србима. 

Пре би се могло претпоставити да Скупљачи перја на општем плану заиста 
функционишу као метафора, али метафора о судбини свих обичних људи у Тито-
вом „социјалистичком рају“. На овом месту потребно је пребацити размишљање 
из регистра ромских филмова у регистар културне интимности филмова црног 

40 О градијентима ниподаштавања више у поменутим радовима Марка Живковића, пос. 
2000. и 2001. година.

41 За аргументе Дине Јорданове видети Iordanova, Dina, „Gypsies: Looking at ’Them’, Defi-
ning Oneself“, у: иста, Cinema of Flames. Balkan Film, Culture and the Media, British Film Institute 
Publishing, London 2001, стр. 213–232. 
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таласа.42 Слика туробног живота Рома је и слика наличја једног режима који је 
олако обећао брзо сустизање најразвијенијих светских привреда, али који је, у 
ствари, бринуо искључиво о сопственој безбедности и удобности, а не и о ин-
тересима оних у чије име влада. Свеприсутно и сасвим реалистички сликано 
блато у Петровићевим кадровима може се схватити и као метафора другог, а 
можда и јединог правог лица социјалистичког „напретка“, који се узалуд при-
крива танким слојем (бео)градског асфалта. Метафора засеца још дубље, не 
задовољавајући се критиком површне социјалистичке модернизације. Петровић 
нам својим кадровима саопштава да је слободан живот у југословенском соци-
јалистичком друштву само сан који се развејава као перје које Беким Фехмиу 
у алкохолној екстази расипа из камиона по путу.43 Сан у коме је једино стваран 
бол који сами себи наносимо, у коме управо због тога што представља нашу 
једину стварност толико уживамо. Ову идеју Петровић развија у још једној од 
антологијских сцена, коју је „одживео“ Беким Фехмиу, расецајући своје шаке 
крхотинама разбијених чаша, да би затим истовремено се смејући и плачући 
уживао у свом болу. Сурово, болно, али и животно, Скупљачи перја говоре о 
томе како је у социјализму заиста „живот негде другде“, како би то рекао Милан 
Кундера. Ромски мотиви се у филму Скупљачи перја у том случају могу читати 
на два начина, који се међусобно не искључују – као натуралистички приказ 
(имало би смисла рећи етнографски) сурових услова живота ромске популације 
у Војводини и као специфична разрада естетике и социјалне филозофије филм-
ског црног таласа, у којој супротстављање доминантних социјалистичких норми 
и стила живота и вредности маргинализованих (само)изопштеника из тог света 
служи како би се разоткрила испразност званичних социјалистичких форми 
самопредстављања (асфалт, град, модерност, идеологија).44 Антихеројска и ра-
дикално поружњавајућа, а опет дубоко хумана есенцијализација маргиналних 
појединаца и група као симбола унижене-и-повређене-али-не-тиме-мање-људ-
ске-људскости наспрам фарсичности институција и испразности идеологије 
система постаје тако заштитни знак кинематографске реторике Петровићеве 
верзије црноталасног ауторског филма.45

Проширимо сада визуру тематског регистра са уже фокусираних ромских 
филмова, односно ангажованих критичких филмова црног таса, на филмове који 

42 Као увод: Тирнанић, Богдан, Црни талас, Београд 2008; Nikodijević, Milan,Nikodijević, Milan, Zabranjeni 
bez zabrane, Beograd 1995. 

43 О сцени расипања перја као метафори жудње за слободом и лепотом видети Goulding, 
Daniel J., Liberated Cinema. The Yugoslav Experience 1945–2001. Revised and Expanded Edition, 
Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2002, стр. 129.

44 За филмско и филмолошко/теоријско стваралаштво Петровића видети: Петровић, Алек-
сандар, Нови филм – црни филм, Београд 1988; Александар – Саша Петровић, Филмолошки 
зборник, приредио Радослав Лазић, Београд 2010.

45 Видети, нпр., Петровић, А., „Прашки интервју“, Нови филм..., стр. 139–147.
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на метафоричан начин говоре о судбини државе и нације уз употребу магичног 
реализма.46 Ако се претходно описаној стратегији преокретања и превредновања 
друштвене стигме која одликује филмове о Ромима додају потресне метафоре 
подрума у коме нас држе режими којима слепо верујемо и када нас годинама 
лажу и подземних канала кроз које нас гурају силе које мимо наше воље обли-
кују наше животе (и смрти), добија се снажан политички конотиран аутостере-
отип о историјској судбини државе и нације. Не треба се онда чудити што је 
Емир Кустурица био толико жестоко нападан од самозваних чувара политички 
коректних догми какви су филозофи Ален Финкелкрот и Бернар Анри-Леви.47 
Јер слика коју је заједно са Душаном Ковачевићем насликао у већ поменутом 
филму Подземље може се схватити као најсложенији, најснажнији и најпотре-
снији стереотип који су Срби о себи и свету који их окружује у новије време 
створили. То је слика људи који трагају за начином да преживе условљавања 
која им намећу различити политички пројекти; чијим животима управљају силе 
над којима они немају контроле иако им се очајнички супротстављају; слика 
прикривених, немилосрдних и бездушно лажљивих манипулатора који те људе 
упркос њиховим отимањима и лудовањима утерују дубоко под земљу, да би их 
најзад потиснули на малено острво на коме мртви и живи заједно певајући и 
пуцајући отплове у неповрат и интиму свог сопственог сећања.48

46 За другачије читање смисла и улоге магичног реализма у филмовима Емира Кустурице, 
посебно у светлу психоаналитичких ференцијевских идеја о „генитофугалном либиду“, и „етно-
центрично замишљеном југословенству“ у оквиру „естетике националистичког уживања“ (пос. 
у филму „Подземље“) видети Леви, П., Распад Југославије на филму..., стр. 129–160.

47 Видети, као увод, текст Housez, C�dric, „Alain Finkielkraut and Bernard Henry L�vy, twoHousez, C�dric, „Alain Finkielkraut and Bernard Henry L�vy, two 
propagandists of the ’clash of civilizations’’“, у: Voltaire, http://www.voltairenet.org/article30277.html. 
Погледати, потом, полемику између Финкелкрота и Кустурице о филму „Подземље“ на сајту 
http://www.kustu.com/w2/fr:polemique. Међу денунцијаторе Кустуричине кривице уврстили су се 
Дина Јорданова (Iordanova, Dina, „Kusturica’s ’Underground’ (1995): Historical Allegory or Propagan-
da?“, у: Historical Journal of Film, Radio, and Television, 19, no. 1, 1999, која је Кустурицу виделаno. 1, 1999, која је Кустурицу видела 
као инкарнацију Лени Рифенштал) и Петер Крастев (Krasztev, Peter, „Who Will Take the Blame?“, 
у: Celluloid Tinderbox, ур. Horton, Andrew James, Central Europe Review, 2000, http://www.kinoeye.
org/03/10/celluloidtinderbox.pdf ). Јорданова је касније у својој књизи о филмском стваралаштву 
Кустурице (Iordanova, Dina, Emir Kusturica, British Film Institute 2002) ревидирала оцене изнете 
у јеку пропагандне хајке на Србију 1999. године, и заступала нешто нијансиранији приступ ана-
лизи политике Кустуричиног стваралаштва.

48 За другачије, наоко „светлије“, тумачење завршне сцене филма као „слављења чистог 
неокаљаног југословенског идеала“ (наспрам комунистичке издаје тог истог идеала и савремене 
етнонационалистичке мржње) у оквиру Кустуричине „кореографије уживања“ видети Леви, П., 
Распад Југославије на филму..., стр. 142. Леви, међутим, убрзо залази испод површине Кустуричи-
ног југословенског идеала, где заједно са феминистички и психоаналитички усмереним ауторима 
попут Ренате Салецл, открива „неизречено значење“ Кустуричиних кадрова – српски национали-
стички ресентиман и „фантазамску потпору“ некаквој „србославији“ (Леви, П., Распад Југославије 
на филму..., стр. 153; Salecl, Renata, The Spoils of Freedom: Psychoanalysis and Feminism After the 
Fall of Socialism, London 1994, стр. 13–18). Оправданијим се чини тумачење по коме Салецлова 
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Међународне полемике око филма Подземље отварају нека од кључних 
питања тумачења филма уз помоћ категорије културне интимности, на првом 
месту а) питање нивоа испољавања културне интимности и б) питање ауторске 
интенције. Наиме, могуће је размишљати о најмање три нивоа испољавања 
културне интимности у филму – а) културној интимности као конкретној дру-
штвеној појави коју филм описује (процес који се одвија између људи или група 
унутар кадра); б) културној интимности као интегралном аспекту уметничког и 
политичког става који аутор заузима према друштвеним праксама које приказује 
својим филмом (процес између аутора и његове групе); најзад, као в) односу који 
публика заузима према филму као посебном ауторском наративу о специфич-
ним особинама друштва коме и сама припада (процес између публике, аутора, 
њихове заједничке групе и онога што се дешава унутар кадрова филма). Што се 
ауторске интенције тиче, она се у контексту ове расправе односи на спремност да 
се прекрши правило неизношења прљавог веша ван куће, односно пред припад-
нике других група. Ако, пак, аутор реши да „изађе напоље“ са својим виђењем 
културне интимности сопствене заједнице, то не може а да не произведе веома 
комплексне последице на нивоу односа који ће како страна тако и домаћа публи-
ка заузети према филму и ауторском ставу његовог ствараоца (сетимо се само 

и Леви Кустуричином стваралаштву чине управо оно што тврде да Кустурица чини југословен-
ском Идеалу. Док по Левију Кустурица своје стваралаштво и југословенски Идеал користи као 
интелектуалну фасаду за своје етнохегемонистичке аспирације, изгледа оправдано да се каже да 
Леви анализу Кустуричиних филмова користи како би пласирао жижековско-салецлску верзију 
антинационалистичке друштвене критике. У визури такве критичке реторике филм Подземље 
прераста у разуздану ЈУЛ-овску релативизацију дискурса о ратној одговорности Србије. Филм 
бива оптужен да драговољно обезбеђује Милошевићевом режиму симболички прелаз са стратегије 
„кривљења других“ (почетак деведесетих) на „кривљење свих“ (1995) у функцији реинтерпре-
тације Милошевићеве претходне улоге „балканског касапина“ у улогу дејтонског „гаранта мира 
на Балкану“ (Леви, П., Распад Југославије на филму..., стр. 154–160. За слично марксистичко-
лакановско „тумачење“ Кустуричиног стваралаштва видети Žižek, Slavoj, „The Poetry of Ethnic 
Cleansing“, у: The Plague of Phantasies, London 1997, стр. 60–64). Уосталом, прокламовани циљ 
књиге о распаду Југославије у филму и јесте да понуди „систематску критику националистичке 
идеологије у филму“ (Леви, П., Распад Југославије на филму..., стр. 14), уз помоћ које би било 
могуће супротставити се „формирању ексклузивистичких, нездраво хомогенизованих друшта-
ва склоних радикалној стигматизацији свих облика другости“ (Леви, П., Распад Југославије на 
филму..., стр. 18). Критика филма тако од академског аналитичког оруђа прераста у реторичко 
средство „имплементације“ тренутно важеће форме политичке коректности, на сличан начин на 
који се то остваривало и у време „социјализма са људским лицем“. За одмерену критику претход-
них ставова видети: Ferreira, Marcos Farias, „Nation as narration: the (de)construction of Yugostalgia 
through Kusturica’s cinematic eye“, у: Comunicação & Cultura, Nо. 1, 2006, стр. 135–155, као и 
добро документовану историјску студију: Keene, Judith, „The Filmmaker as Historian, Above and 
Below Ground. Emir Kusturica and the Narratives of Yugoslav History“, у:Emir Kusturica and the Narratives of Yugoslav History“, у: Rethinking History, 5:2, 
2001, стр. 233–253. Скрећући пажњу на деконструкцију официјелних наратива и преиспитивање 
индивидуалних сећања и митологија које предузима Кустурица у Подземљу, Џудит Кин отвара 
простор за анализу усмерену на културну интимност, додуше без коришћења тог појма.
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домаћих реакција на међународну рецепцију ромских филмова). Поред тога, 
ствара се и нова хијерархија нивоа испољавања онога што се у новој средини 
подразумева под културном интимношћу, која подсећа, али није истоветна са 
оном која постоји на домаћем терену. Разумљиво, отвара се и питање одређења 
оних садржаја који се код куће сматрају културном интимношћу у ситуацији 
у којој се њихове визуелне представе гледају и вреднују на туђем терену, где 
могу наликовати локалним варијантама балканистичког или оријенталистичког 
дискурса. Да ли је онда Кустурица културни интимиста кога намерно погрешно 
тумаче ван куће, или је вешт произвођач евробалканистичких дискурса који се 
код куће лажно представља као одан сећању на Југославију, или је вешти хо-
дач по жици који истовремено еквилибрира над више значењских провалија, 
намигујући при том још и српском национализму, и смејући се свима онима 
који верују да су га заробили у крлетку интерпретације... Као и у претходним 
случајевима, примена категорије културне интимности на филмски материјал 
показује да је њена најјача страна способност генерисања нових питања.

Трећи период

Последња фаза у крајње рудиментарној историји српске кинематографије 
развијеној за потребе овог рада започиње свргавањем режима Слободана Ми-
лошевића. Што се тог периода тиче, могла би се, уз многа поједностављивања, 
изнети претпоставка да је петоооктобарски политички преврат донео са собом 
радикално преокретање хијерархија у стереотипном представљању Срба и 
Србије у српској кинематографији, а с тим и у динамици употребе културне 
интимности на филму.49 Најјезгровитије речено, „кустуријанска“ парадигма сте-
реотипизације, са јако израженом нотом културне интимности, поступно уступа 
место „паскаљевићевској“ парадигми која ту интимност потискује. Сходно тој 
промени, виђење „нас“ као жртава историје и разних домаћих и страних заве-
реничких елита прераста у слику о „нама“ као вољним извршиоцима „удруже-
ног злочиначког подухвата“ који резултује како разбијањем Југославије тако и 
разарањем моралних основа српског друштва. 

Поменути ток може се препознати у опусу једног броја изузетних филмских 
стваралаца. Иако је као аутор увек нагињао ангажованом приступу, Горан Паска-
љевић од друге половине деведесетих израста у острашћеног, скоро опсесивног 
друштвеног критичара.50 Преокрет у Паскаљевићевом ауторском приступу запо-
чиње филмом Буре барута (1998). Позоришну драму Дејана Дуковског, у којој 

49 Као контекстуализација и увод могу да послуже одмерени Гулдингови редови (Goulding, 
D., Liberated Cinema..., стр. 186–207).

50 Користан, али селективан увод у филмско стваралаштво Горана Паскаљевића може се наћи 
у зборнику радова The Cinema of Goran Paskaljević, edited by Predrag Marković, Beograd 2010. 
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се наговештавају набоји који ће разнети Југославију као државу, Паскаљевић 
користи као оквир кроз који ће да искаже своје огорчење и гађење над Србијом 
у доба владавине Слободана Милошевића. За носеће метафоре филма Паскаље-
вић бира безумно самодеструктивно насиље и црту – границу на средини пута, 
преко које нас нешто у нама самима неумољиво тера да пређемо. Већ у том фил-
му сугерише се да унутрашње, сасвим самобитне силе зла и насиља затварају 
Србији могућност изласка из кризе у коју је сама утонула. Београдска ноћ коју 
Паскаљевић слика окована је насиљем, и то насиљем које избија из поступака 
скоро сваког од двадесетак протагониста. Насиље је приказано као аутохтоно, 
као „изворно наше“, па самим тим и као нешто од чега је веома тешко, скоро 
немогуће побећи. Оно, такође, имплицира и кривицу. У интервјуу Јану Тобину 
за часопис Позитив, Паскаљевић наглашава да су у његовом филму сви жр-
тве, али и сви кривци, осим младог човека који невин страда на крају филма. 
Неспремност на праштање води ка нагомилавању нетрпељивости, а за све то 
крив је нетолерантни режим који потпирује национализам. Национализам чини 
људе слепима за свој део кривице, и опседнутима туђом кривицом, „па били то 
Хрвати, Немци или Ватикан“. У таквој ситуацији Паскаљевић својим филмом 
жели да подсети своје сународнике на њихову кривицу, или бар на њихов део 
кривице, те на одговорност Милошевићевог режима за подстицање национали-
зма и ратове који су због тога уследили.51 Културна интимност као став топлог 
саучествовања копни у овом филму, а њено место заузима жигошућа осуда, од 
које скоро нико не може да побегне. Упркос свргавању Милошевићевог режима, 
ствари у Србији у Паскаљевићевој визури иду од зла ка горем, од заробљености 
насиљем ка окованости менталном болешћу. У филму Сан зимске ноћи (2004) 
носећа метафора постаје аутизам, који од психичког проблема који мучи једну 
са ратних подручја избеглу девојчицу прераста у опис болесног менталног ста-
ња читаве Србије на крају двадесетог и почетком двадесет првог века. Аутизам 
девојчице заправо и није проблем коме је посвећен филм (упркос чињеници да 
је Паскаљевић изабрао управо аутистичну девојчицу да „одглуми“ аутизам), он 
само пружа симболички кључ за разумевање стања наоко здравих протагониста, 
чије се душе показују као болесније од дететовог ума (ако је у случају аутизма 
уопште реч о болести).52 Лазар, повратник са ратишта и потоњи убица у мирно-
допском времену (због чега је робијао десет година), упркос свом очајничком 
настојању да покајањем, бригом о аутистичној девојчици и љубављу према 
њеној мајци врати себе у оквире нормалног живота, бива у томе онемогућен. 
Друштво није вољно да се одрекне духова своје насилне прошлости. Филм се 
завршава поразом тежње за људскошћу и тријумфом насиља и смрти, чиме се 

51 Видети интервју „Serbs are very good at black humor“, (interview by Yann Tobin,Видети интервју „Serbs are very good at black humor“, (interview by Yann Tobin, Positif, 
March 1999), у: The Cinema of Goran Paskaljević..., стр. 32–35. 

52 The Cinema of Goran Paskaljević..., стр. 118–125.
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потврђује претпостављена српска неспособност за комуникацију са собом и 
другима, и ставља тачка на изгледе за корениту промену српског друштва у 
постмилошевићевском периоду. Циклус метафоричких приповести о Србији 
Паскаљевић наставља филмом Оптимисти (2006), у коме у пет наизглед не-
повезаних прича о Србима са дубоком горчином и разочарењем поручује да 
се ни после промена нису променили, да им је и даље лагање себе и других 
драже од истине о њима самима и узроцима њиховог посрнућа и да због тога 
простора за оптимизам нема.53 Прилагођавајући поруке Волтеровог Кандида 
у намери да њима опише морални и интелектуални колапс Србије, Паскаље-
вић као да изриче свој дефинитивни и поражавајући одговор на Ковачевићево 
забринуто, али још надом набијено питање. Па ипак, Паскаљевић се ни ту 
не зауставља. Свој подухват вивисекције „болесног српског менталитета“ он 
додатно усложава упоредном филмском анализом судбине два млада пара из 
Албаније и Србије који желе да изађу из сложене друштвене ситуације у којој 
се налазе и одселе се у Европу, те анализом западних страхова и предрасуда 
према балканским имигрантима (Медени месец, 2009).54 Аутор упоређује два 
друштва за која претпоставља да су, основано или не, од „праве“ Европе подјед-
нако удаљена, пратећи особе и радње које се преклапају скоро као у огледалу. 
У Паскаљевићевој визури оба друштва пате од проблема постсоцијалистичке 
транзиције, са неспособним губитницима и непоштеним добитницима; оба су 
непотпуно модернизована и оптерећена супротностима између патријархалне 
сеоске и урбане модернистичко-скоројевићке културе; оба су трауматизована и 
криминализована дугогодишњим сукобима попут онога на Косову и Метохији 
и унутрашњим страначким ратовима; оба су, како се аутору чини, расцепљена 
на националистичке криминогене „патриоте“ и мирне, разумне, цивилизоване 
и осећајне „Европејце“, које они први немилосрдно прогоне; у оба друштва они 
најмлађи, најобразованији и најспособнији очајнички чезну за Европском уни-
јом као за каквим Елдорадом; најзад, имигранти из обе средине проживљавају 
упоредиво и подједнако неоправдано шиканирање због страхова и предрасуда 
које је сукоб на Косову и Метохији покренуо код „цивилизованих“ суседа и 
њихове преревносне пограничне администрације.

Паскаљевић у свом ангажованом критички интонираном филмском циклу-
су као да свесно обнавља идеолошку искључивост и радикално симболичко 
подругојачење које су у југословенску и српску кинематографију увели парти-
зански филмови „булајићевског“ поджанра. Чинећи такав ауторски избор, он 
свесно иступа из комуникацијског поља културне интимности и закорачује ка 
иконографској изградњи квазиетничких идентитетских расцепа, раније помену-
тој симболичкој пракси у оквиру које се настоји да се неки од „наших“ толико 

53 The Cinema of Goran Paskaljević..., стр. 126–131. 
54 The Cinema of Goran Paskaljević..., стр. 132–139.
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„подругојаче“ да постане немогуће о њима и даље мислити као о „својима“ у 
етничком или националном смислу.55 На тај начин бивају створени радикално 
супротстављени светови, од којих сваки на свој начин измиче културној ин-
тимности различитих подгрупа публике. Први свет, на чијем се демаскирању 
ангажује аутор, бива толико дехуманизован у понуђеној критичкој визури да 
се губи свака могућност интелектуалног и емотивног саучествовања с њим. 
Други свет, на чију страну стаје аутор, постаје скоро ритуално очишћен од свих 
оних људских мана које чине садржај културне интимности, поготову оних које 
би могле да воде неком облику националне идентификације, и као такав губи 
способност да произведе онај осећај топле припадности и саучествовања који 
одликује такав облик интимности.

Паскаљевићев ангажовани и критички интонирани ауторски приступ, са 
запањујућом идеолошком доследношћу и уз несебичну помоћ државних фон-
дова и медијске области, настављају неки од млађих филмских стваралаца у 
Србији. Из таквог идејног наслеђа настаје серија филмова који се труде да бес-
поштедно разобличе оно што њихови аутори (али и финансијери и медијски 
спонзори) сматрају злим дусима савремене Србије – запањујућу спремност 
обичних, наоко нормалних људи на безумно, скоро аутоматизовано и потпуно 
дехуманизовано убијање десетина недужних ратних заробљеника (Обични љу-
ди, Владимир Перишић, 2009); коначну, иреверзибилну демонизацију српског 
друштва, у коме већ десетлећима представници политичког и полицијског еста-
блишмента метафорично и дословно силују своје инертне поданике до њихове 
моралне, а потом и физичке смрти (Српски филм, Срђан Спасојевић, 2010); 
најзад и потпуно фантазмагорична, државно и медијски потпомогнута визија 
српског друштва чију су омладину, како се то представља, уз здушну помоћ 
первертираних интелектуалаца националистичке оријентације (са препознатљи-
вим алузијама на сада маргинализоване политичке актере), потпуно запосели 
зли дуси националсоцијализма, те је она кренула на марш расистичког насиља 
без повратка, уз прикривену подршку полицијског апарата (Шишање, Стеван 
Филиповић, 2010).56 Да описани заокрет у филмском стваралаштву Србије није 
нека случајна инверзија много старијег локалног феномена „омладине и њене 
књижевности“, већ израз планске „деконтаминаторске“ културне политике, 

55 Слободан Наумовић, „Само слога...“, у: Употреба традиције..., пос. 286–290.
56 „Међутим, аутори Шишања брзо лењиром деле јунака на доброг и лошег Новицу, чиме 

он постаје пуки пример иницијације у лоше друштво и удаљена демонстрација онога чиме се 
Србија не поноси – насиље, мржња и страх. Затим даље: расизам, антисемитизам, алкохолизам, 
корумпираност, насилништво, нацизам... Пошто утврдите, баш тако редом, да ваше дете не болу-
је ни од једне поменуте болести, можете мирно да одахнете и са негодовањем цокћете на даљи 
Новичин пад. У страху да свом јунаку ни у једном тренутку не дају за право, аутори филма се 
одричу сваке могућности да испричају његову причу.“ (у: Ђуковић, Кристина, Шишање, 4. 11. 
2010., http://www.novikadrovi.net/kritike/112-kritika.php.) 
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сведоче и други грандиозни пројекти српске кинематографије у постпетоокто-
барском периоду – нпр. званични српски кандидат за награду Оскар, филм Тур-
неја (Горан Марковић, 2008), и милионска копродукција коју потписује Срђан 
Драгојевић (Свети Георгије убива аждаху, 2009), од којих сваки на свој начин 
покушава да допринесе беспоштедном преиспитивању улоге Срба у скоријој, 
или не тако скорој историји.

Такав кинематографски развојни ток није остао без својеврсних филмских 
одговора. Једним таквим одговором може се сматрати филм Хитна помоћ (Горан 
Радовановић, 2009), који захваљујући доброј сценаристичкој идеји и захтевном 
а неострашћеном редитељском приступу (у оквиру кога се комбинује играни 
и документарни материјал како би се понудило лично, али утемељено виђење 
преплитања „велике“ и „мале“ историје пре и после 5. октобра) остварује иза-
зован ауторски поглед на „године опасног живљења“ и транзиције у Београду. 
Други, стилски и идејно сасвим другачији пут предложен је у остварењу које 
Марко Костић назива „највећим табуом домаћег филма“.57 Костић при том 
мисли на комедију Емира Кустурице Завет (2007), за коју сматра да је не би 
требало схватити као дословну антитезу Паскаљевићевој визији, дакле не тре-
ба у њој видети само оно што она на први поглед показује – весели тријумф 
здравог, сеоског, православног и националног Српства над болесном грађан-
штином и политички спонзорисаним криминалом. То је филм у коме се аутор, 
манипулишући наговештајима о ваљаним правцима тумачењима и привидним 
успостављањем мрежа културне интимности, поиграва са поједностављеним 
тумачењима и настојањима да буде „ухваћен“ онако како је то био у неким од 
својих претходних остварења. Изгледа да са овим филмом Кустурица почиње 
себе да замишља као својеврсни ауторски „одбегли воз“, који измиче како лов-
цима на његову политичку некоректност тако и племену самозваних хагиографа 
у потрази за знацима његове непорециве светости.58 За трећи пример заслужан 

57 Kostić, Marko, „Novi film Emira Kusturice – najveći tabu domaćeg filma“, у:Kostić, Marko, „Novi film Emira Kusturice – najveći tabu domaćeg filma“, у: Südslavistik·online, 
Nr. 2 (Mai 2010, themenheft: Der serbische Film), стр. 59–72. „У новом миленијуму Куста покушава 
да се заветује, али нема коме. Нема, јер је издао колективно несвесно српске друштвене безбед-
ности и преиначио га у самодеструктивни, хамлетовски крик. Отуд он и не успева да формира 
уметничку заједницу, јер медиокритети на које је утицао, сада држе јавно мњење и аудиторијум 
труле Данске. А аудиторијум није луд да се преокрене сад кад му је кренуло и да се потчиниА аудиторијум није луд да се преокрене сад кад му је кренуло и да се потчини 
аутору, сад кад је јачи и од најјачег. Аудиторијум, јачи од свог творца, представља друштво које 
попут Франкенштајновог монструма бежи из дрвеног замка, спушта се низ брдо, и иде у град, у 
кафић.“ (Kostić, M., „Novi film Emira..., стр. 71)

58 „Завет је дијалектички филм у коме свака слика доказује управо своју супротност. ИакоИако 
се догађа на селу, анализира се градски менталитет; иако је то пасторала о националном иденти-
тету, реч је о покрету отпора против владајуће локалне свести. Иако је филм по стилу хаотичан,Иако је филм по стилу хаотичан, 
у њему постоји јасна разлика између позитиваца и негативаца; иако је по утиску шаљив, он носи 
ангажовану ноту критике обезакоњене владавине над самопрокламованом територијом. Иако 
пропагира цркву, раскринкава се њен лажни аскетизам сликањем спонтане заједнице простих 
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је Дарко Лунгулов (Тамо и овде, 2009), који на минималистички и уврнут, али 
психолошки истанчан начин прати судбине наших маргиналаца негде тамо 
(Њујорк) и њихових маргиналаца негде овде (Београд), доводећи их до судара 
који у њима буди заборављену вољу за живљењем на начин достојан човека 
и показујући да културне разлике не морају бити препрека за преплитање кул-
турних интимности. 

У односу на новија културно-политички коректна кинематографска кре-
тања у Србији, сва три аутора нуде снажан стваралачки отклон. Са њиховим 
естетикама, па ни наговештеним идеолошким конотацијама, не мора се свако 
сложити (ако знаке којима се поигравају Радовановић и Кустурица, први на 
сведен и промишљен, а други на сасвим заошијан и духовит начин уопште 
треба сматрати таквима). Оно с чим се тешко не можемо сложити јесте снага, 
у српској средини данас веома ретка, којом сва три аутора бране ауторско пра-
во на независан, самосвојан, па и пркосан став. Став који позива гледаоца да 
и сам одбаци наметнуте омамљујуће слике које су у очигледном раскораку са 
оним што свако може видети ако се, заједно са ауторима, усуди да својим очи-
ма гледа око себе.

Овај оквирни, наменски и нужно сасвим селективан прелет остварења срп-
ске кинематографије почео је од слика и представа сопства које су биле прихва-
тљиве већини иако су изражавале значајне нијансе у погледима „одгоре“ и „одо-
ле“, а завршава се државно спонзорисаним сликама кривице српског друштва, 
тихом маргинализацијом ауторске слободе, и стварањем паралелних, међусобно 
искључивих кинематографски произведених културних интимности, у оквиру 
којих припадници нечега што се још бар номинално сматра истом политичком 
заједницом један другоме преко ривалских филмских опуса постају визуелно 
оличење најцрњих слутњи. У инфлацији измаштаних апокалиптичних визија, 
и муклој тишини о стварним друштвеним изазовима, ствараоци који пажљиво 
и ненаметљиво истражују историјске драме или интиму људске свакодневице 
остају недовољно запажени (Хитна помоћ или Тамо и овде), а они који умеју 
хамлетовски да крикну, попут Кустурице, бивају одлучно гурнути у страну.

људи који се баве духовним занимањем. У ствари, Кустурица се у Завету, за разлику од свих доса-
дашњих филмова, обрачунава са балканском културом, а пар његових претходних филмова били 
су увертира у то. Завет, реч која у изведеном преводу значи: ангажман (обавезивање), наслов је 
својеврсног антибалканског филма који критикује домаћу културу и њене симболе, хвалећи при 
том универзалне корене тих симбола. Другим речима, филм Завет носи оптимизам. Супротно 
раној егзистенцијалистичкој меланхолији кроз коју је поручивао: Свет је лош, а наш менталитет 
је добар!, или средњој фази у којој је говорио: Наш менталитет је лош, али баш нас брига за свет!; 
последњим филмом Куструрица говори да је свет добар, а да нам лоши међу нама не дају да то 
видимо.“ (Kostić, M., „Novi film Emira..., стр. 62)

_______________________________________________ 
Nova srpska antropologija: antropologija filma - 27



34 Годишњак за друштвену историју 1, 2010.

Закључак или још једном о кадрирању 
културне интимности

Први закључак који се намеће након прелиминарне анализе филмског ства-
ралаштва у Србији тиче се природе везе између културне интимности и идеје 
националне кинематографије. У извесном смислу, културна интимност у филму 
постаје један од оних фактора који су истовремено и последица и узрок посто-
јања пројекта националне кинематографије. Без ефеката домаће продукцијске, 
дистрибутивне и фестивалске мреже, а посебно без могућности специфичног 
читања филмова које се постојањем таквих мрежа омогућује и подстиче код 
домаће публике, садржаји које неки аутор жели да пренесе сопственом друштву 
не би могли лако да садејствују са облашћу културне интимности гледалаца, 
па тиме и да утичу на њу. С друге стране, без препознавања оних садржаја које 
већинска публика доживљава као област сопствене културне интимности и без 
налажења начина да се такви садржаји ангажују, па макар и њиховим одлучним 
довођењем у питање, нема високе биоскопске гледаности. 

Наредно запажање тиче се везе између културне интимности и стереотип-
них облика самопредстављања и самопоимања на филму. Као и у случају других 
имаголошких „изама“, дакле појмова развијених да би се описали посебни обли-
ци стереотипних представа о другости, попут оријентализма, окцидентализма, 
балканизма, или византинизма, ни културна интимност као појам скован да 
опише сасвим специфичан облик стереотипизације, реификације и есенцијали-
зације сопства у затвореној комуникацији унутар неке заједнице није у стању да 
понуди обухватно објашњење за све уочене облике самопредстављања и само-
поимања унутар неке националне кинематографије.59 Културна интимност као 
модел пружа ваљан оквир за анализу визуелне нарације онда када се она бави 
довођењем у питање званичних националних (и националистичких) дискурса 
и различитих пракси државе/државних службеника/културне елите којима се 
целом друштву прописује и намеће доминантни културни код, поготову када 
се таква пракса интерне хегемоније уметнички описује и критикује из визуре 
„обичних људи“ и/или маргинализованих група, и када се свесно не растаче дво-
смисленост и игра укључивања која дубински повезује стране у сукобу. Такође, 
културна интимност као модел помаже да се боље схвати пракса оних аутора који 
се метафорички поигравају са одређеним облицима друштвене маргиналности 
и проналазе у њима оквире за уопштено друштвено самопоимање, не одузима-
јући тим облицима и групама које их практикују њихову самобитност.

59 За имаголошки приступ анализи балканских филмова видети Iordanova, D., Cinema of Fla-
mes. Balkan Film..., пос. увод и прва четири поглавља („Introduction“, „War in the Balkans – Moving 
Images“, „Are the Balkans Admissible? The Discourse on Europe“, „Narrating the Balkans“, „Narrative 
and Putative History“, стр. 1–86). Видети такође I, II, III, VII, и I� поглавље студије Даковић, Н., 
Балкан као филмски жанр...
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С друге стране, категорија културне интимности мало је корисна у оним слу-
чајевима у којима је реч о филмски посредованом преношењу званичне идеоло-
гије, односно државног пројекта, који тежи принудном успостављању културне 
и идеолошке хомогености у друштву уз помоћ радикалног искључивања свих 
оних који се у крути модел не уклапају, попут демонизације четника у поједи-
ним партизанским ратним филмовима или дехуманизације „првосрбијанаца“ у 
Паскаљевићевим новијим остварењима. Она, такође, није корисна при анализи 
високостилизованих, антиреалистичких и радикално критички интонираних 
арт-хаус пројеката, какав је Српски филм (Срђан Спасојевић, 2010). 

Аналитичка употребљивост категорије културне интимности проистиче 
управо из њене способности да укаже на значајне, а иначе теже уочљиве разли-
ке, које често бивају маскиране сличностима на идеолошком или неком другом 
значењском плану, те на мање приметне сличности које измичу из вида због 
уочљивих идеолошких разлика. Тако постаје приметна сличност у третирању 
културне интимности између жанровски и идеолошки разноликих филмских 
дела – „дисидентских“ остварења црног таласа, онога што неки критичари 
називају „прорежимском фазом“ у ангажованом стваралаштву Кустурице, 
трагичних комедија и комичних трагедија насталих на основу Ковачевићевих 
драма, те појединих аполитичних лаких омладинских комедија. Та сличност 
приметна је на сва три раније наговештена нивоа испољавања културне интим-
ности у филму – на нивоу приказивања онога што мисле и раде главни ликови 
у филму; на нивоу односа према приказаним појавама и актерима који својим 
ауторским приступом наговештава режисер; те на нивоу односа који према 
претходним нивоима заузима публика као главни конзумент филмске нараци-
је. Ниједно се од тих поља културне интимности у поменутим случајевима не 
растаче, без обзира на уношење различитих врста ауторског отклона, попут 
ироничног или циничног. 

Интегрисање реторике културне интимности у изражајна средства дома-
ћег филма има и своје међународне импликације. Разлог лежи у могућности да 
оно што домаћа публика чита у визури културне интимности у међународном 
контексту буде протумачено као резултат праксе самоегзотизације и самоколо-
низације, што се потом тумачи као знак да аутор жели да његов филм буде про-
читан онако како је западна публика (и део критике) навикла. Други канал за 
успешну комуникацију темељи се на могућности забуне у читању филмованих 
елемената културне интимности и њиховом тумачењу у кључу недвосмислене 
културне критике. Кустурица један део свог међународног успеха дугује управо 
таквим интерпретацијским недоумицама. Најзад, филмови који слабо функци-
онишу у оквиру културне интимности код куће, попут оних из Паскаљевићеве 
тетралогије, на страном терену управо због свог критичког набоја могу бити 
прочитани у регистру културне интимности свог новог поднебља, која гледао-
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цу (па чак и понеком критичару) у његовој приватности дозвољава оно што му 
политичка коректност у јавној сфери не дозвољава – мале топле балканистичке, 
расистичке и ксенофобичне интерпретативне несташлуке.

Најзад, потребно је још једном напоменути да о културној интимности, иако 
је о њој на претходним страницама често било речи као да је стварна друштвена 
ствар (што је понекад корисна представљачка конвенција), вреди мислити искљу-
чиво као о дискурзивном пољу, које чини могућим успостављање специфичног 
односа између људи који су тим пољем повезани и идеја и вредности које они 
сматрају својом културом, чиме се стварају услови за специфичан, горко шаљив 
начин мишљења о себи. Примена категорије културне интимности у анализи 
филма чини лакше препознатљивим последице функционисања таквог поља 
на свим нивоима његовог испољавања, од људских односа који се приказују 
унутар кадра, преко односа аутора и онога о чему је решио да приповеда, па до 
сложене, често искривљене мреже препознавања, тумачења и учитавања која 
се успоставља између филмских слика, њиховог аутора и његових различитих 
публика. Као што је већ речено, њена највећа аналитичка вредност не происти-
че из одговора које нуди, него из питања која отвара.
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Summary

Slobodan Naumović

Framing cultural intimacy: a few thoughts about the dynamics  
of self-presentation and self-concept in Serbian cinema 

The work is an attempt to determine how the concept of cultural intimacy offered by 
Michael Hercfeld – assigning him as one form of cultural identity that is considered a source 
of external embarrassment, but also providing community members a feeling of security for 
belonging to the society – can enrich the standard procedures of the anthropological analysis 
of the film, and analysis of the functioning of national cinema. The analysis includes examples 
that are classified by elementary chronological (1896–1945, 1945–2000, 2000–present) and 
thematic criteria (a war film about World War I, the partisan war movie, film noir, Roma film, 
a film about gender stereotypes, a tragic comedy). Based on the analysis of examples, we 
can conclude that cultural intimacy as a model provides a valid framework for examining the 
visual narrative when it is engaged in bringing into question the official national (and nation-
alist) discourse that is prescribed and imposed on the society as the dominant cultural code, 
especially when such practices of internal hegemony are described and criticized through the 
views of “ordinary people“ and/or marginalized groups, when the ambiguity is not purposely  
disintegrated and the sides in the conflict are deeply tied. Also, cultural intimacy as a model 
helps to better understand the practice of authors who metaphorically play with certain forms 
of social margin, and find in them the general framework of social self-concept, not taking 
identity from the social groups that practice that concept. On the other hand, the categories of 
cultural intimacy is of little use in the cases where film is used to transfer the official ideology, 
or national project, which forces the establishment of cultural and ideological homogeneity 
in the society with the help of radical exclusion of all those who do not fit into such a firm 
model. It is also not useful in analysis of highly stylized, anti-realistic and radically critical 
intoned projects. Finally, its greatest analytical value comes not from the answers it provides, 
but from the question that it opens.
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ККООННЦЦЕЕППТТ  ННЕЕППРРИИЈЈААТТЕЕЉЉАА  УУ  ФФИИЛЛММООВВААННИИММ  
ООФФААННЗЗИИВВААММАА1 

––  ППррииллоогг  ссооццииооллоошшккоојј  ааннааллииззии  ффииллммаа  ––   
 

Чланак се бави начинима на које је конструисана слика непријатеља у тзв. 
„филмованим офанзивама“. Реч је о филмовима кинематографије социјалистичке 
Југославије који су екранизовали непријатељске офанзиве (седам војних опреација 
немачке војске и њених савезника против југосовенских партизана током Другог све-
тског рата). Ове офанзиве су у реалном (историјском), а можда још више у симбо-
личком смислу заузимале значајно место у оквиру званичног идеолошког дискурса 
југословенских комуниста. Самим тим филмоване офанзиве су, у идеолошком пог-
леду, биле значајније од остатка филмске продукције о партизанској борби, али су 
такође биле и важан сегмент популарне културе југословенског социјализма. У раду 
ће се покушати указати на доследност филмске конструкције непријатеља како 
спрам званичне идеологије, тако и спрам тадашње реалности у којој су филмови 
настали, али и оне историјске ка којој су реферирали. 

Кључне речи: непријатељ, филмоване офанзиве, социјалистичка Југославија, 

идеологија, политика. 
 
Увод 
 
Начелно посматрано, једна од универзалнијих ставки готово сваког идео-

лошког система јесте концепт непријатеља. Карл Шмит (Carl Schmitt) сматра 
да се све политичке радње и мотиви могу свести на разликовање пријатеља и 
непријатеља, што је дистинкција у политичкој сфери која одговара разлици 
између добра и зла у моралној равни или лепог и ружног у естетској (Шмит, 
1995: 40). На овај начин, концепт непријатеља израња као својеврсна суштина 
политичког (јер се целокупна политичка сфера своди на њега), и може се 
рећи, нешто без чега један идеолошки систем не би ни могао да постоји. Ово 
наглашава и сам Шмит наводећи да престанак разликовања пријатеља и 
непријатеља директно условљава и престанак политичког живота уопште, као 
и постојања саме државе (Шмит, 1995: 58, 60).  

Оваква, прилично искључива тврдња, поставља непријатеља на пиједе-
стал врховних политичких субјеката у једном идеолошком систему пошто 

––––––––––––– 
1 Рад представља један мањи и донекле измењен део магистраске тезе Идеологија 

слике: играни филм у функцији идеолошког текста, одбрањене 04. 06. 2009. године на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду. 
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његово постојање условљава и постојање самог система. Нешто блажа вари-
јанта претходне тврдње може се наћи код америчке теоретичарке Сузан Бак-
Морс (Susan Buck-Morrs) која, у знатној мери следећи Шмита, такође придаје 
велику важност концепту непријатеља у оквиру једног идеолошког система, 
наглашавајући да је дефинисање непријатеља истовремено и дефинисање 
колектива (Бак-Морс, 2005: 12). Ова тврдња упућује на то да одређена држава 
у великој мери почива на претпоставци о постојању непријатеља па, самим 
тим, концепт непријатеља представља једну од важнијих тачака дистинкције 
у односу на коју одређени колектив гради слику о себи. Приликом овог 
процеса обично се непријатељу приписују лоше и непожељне особине, при 
чему сам колектив истовремено бива ослобођен од истих. Из овога следи да 
слика непријатеља у знатној мери потпомаже у грађењу идентитета одређе-
ног колектива. Иста теоретичарка такође наглашава да нестанак непријатеља 
прети да разори сам колектив (Бак-Морс, 2005: 17), што упућује на то да нес-
танком непријатеља колектив губи једну од основа диференцијације, пошто 
више нема могућност конфронтације у односу на Другог.  

За идеју непријатеља такође је врло битна још једна ствар коју посебно 
наглашава Карл Шмит, а она се односи на то да се ради искључиво о јавном 
непријатељу, који може бити само одређена скупина људи или читав народ 
(Шмит, 1995: 41-42). У том смислу, Шмит подвлачи јасну разлику између 
inimicusа, што је нека врста (нелегитимног) приватног непријатеља и hostisа 
који представља аутентичног, политичког непријатеља. Hostis је, дакле, тај 
кохерентни субјект који представља непријатеља у пуном политичком зна-
чењу те речи, и самим тим подразумева да се против њега може повести рат, 
као потпуно легитиман поступак, јер „рат је само крајња реализација непри-
јатељства“ (Шмит, 1995: 45).  

Поред успостављања рата као легитимног средства „комуникације“ са 
непријатељем, можда би се могло рећи да постојање непријатеља легитими-
зује и постојање самог колектива управо у смислу правдања угрожености од 
непријатеља, а можда је још важније то да у знатној мери легитимизира и 
политичке поступке тог истог колектива (при чему је рат само један од њих). 
Све у свему, концепт непријатеља искрсава као нужна „ставка“ приликом 
конституисања идеолошко-политичког бића одређеног колектива, па се због 
тога „неговање“ идеје непријатеља чини нужним за опстанак самог колек-
тива. 

Претходно летимично описана важност концепта непријатеља у оквири-
ма једног идеолошког система може се рефлектовати и на друге друштвене 
подсистеме. У том смислу, чини се занимљивим проанализирати како се то 
испољавало у филмској продукцији, при чему се овим путем може посмат-
рати на који је начин филмски медиј транскодирао идеолошка начела (у овом 
случају она која се односе на непријатеља) једног друштвеног система.2 Као 
––––––––––––– 

2 Под транскодирањем Даглас Келнер (Douglas Kellner) подразумева процесе и начи-
не пребацивања социјалних дискурса у медијске текстове (Келнер, 2004: 95). 
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пример послужиће тзв. „филмоване офанзиве“ из кинематографије соција-
листичке Југославије. Ови филмови3 су екранизовали „непријатељске офан-
зиве“, што је била идеолошка синтагма за седам већих војних операција не-
мачке војске и њених савезника против југословенских партизана током Дру-
гог светског рата. Током времена, нарација о „седам непријатељских офан-
зива“ постала је важно место сећања и један од важнијих сегмената на којем 
се градио идеолошки монопол, али и значајно средство за редукцију комплек-
сности Другог светског рата на територији Југославије. Самим тим, филмови 
који су се бавили овим догађајима могу се посматрати и као једна врста држа-
вних пројеката, јер је тематика коју су екранизовали за саму државу била од 
велике важности.4 

Поред овога, неопходно је напоменути да ће се слика непријатеља у овим 
филмовима анализирати комбиновањем неколико нивоа: поред формалног 
описа начина на који је та слика конструисана, пратиће се такође и она 
историјска раван ка којој су изабрани филмови реферирали, као и друштвено-
политички контекст у коме су сами филмови снимани. 

 
Слика Немаца 
 
Слика непријатеља у „филмованим офанзивама“ била је центрирана, пре 

свега, око оних групација против којих су се партизани борили током Другог 
светског рата, док су различити „непријатељски елементи“ које је комунис-
тички режим током свог владања врло јасно маркирао, углавном индиректно 
(и наравно, негативно) приказани, или пак само узгред критиковани. Најјачи 
непријатељ са којим се сусрела партизанска војска јесу немачке окупационе 
снаге. Ова историјска чињеница се сасвим јасно рефлектовала и у филмова-
ним офанзивама, пошто је, како се бар чини, приказивање овог непријатеља 
било нешто разрађеније у односу на остале.  

Оно што прво пада у очи приликом посматрања слике Немаца у свим 
филмованим офанзивама јесте њихово приказивање кроз оклопну механиза-
цију и деловање авијације,5 а сцене за које је ово било карактеристично 
––––––––––––– 

3 Филмоване офанзиве су Козара (1962), Десант на Дрвар (1963), Битка на Неретви 
(1969), Сутјеска (1973), Ужичка република (1974), Пад Италије (1981) и Игмански марш 
(1983). 

4 Поред енормних финансијских средстава која су се издвајала за ове филмове, њи-
хову важност за политчки врх показује и изјава тадашње врховне политичке фигуре, Јоси-
па Броза Тита: „Филм је много учинио за оживљавање наше епопеје: имамо Козару, Бит-
ку на Неретви, снима се Сутјеска, али ја мислим да је за нашу историју најважнија 
Ужичка република. Јер, то је, како да кажем, језгро Револуције. Филмски умјетници треба 
да је направе, нека то учине, а ја ћу рећи да им помогне Армија“ (Чолић, 1984: 258). 

5 Овакав визуелан третман немачког непријатеља одговарао је стварној историјској 
перспективи, јер су немачке снаге заиста користиле оклопну механизацију и авијацију у 
борбама на територији касније социјалистичке Југославије. Међутим, оно што је питање, 
јесте да ли је то било баш у толикој мери као што је сугерисано филмском сликом или је 
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присутне су у готово свим филмованим офанзивама. Оваква, донекле деху-
манизована слика Немаца није била потпуна јер су приказивани и немачки 
војници увек у изузетно великом броју.6  

Посебно занимљива слика Немаца дата је у неколико сцена у филму 
Сутјеска када су приказани са леђа (окупљени око запаљених ватри, док се 
чује немачка ратна песма), при чему се камера фокусира искључиво на њи-
хове шлемове. Ово их је у одређеној мери oбезличавало, посебно стога што се 
наизменично са овим сценама приказују и партизани, и то посебно њихова 
лица снимана из доњег ракурса. На овај начин је, чини се, још више наглашен 
безлични карактер немачке војске, јер се као њихова супротност приказује 
партизанска војска као скуп забринутих али и узвишених индивидуа. У фил-
му Ужичка република је на сличан начин конципирана слика Немаца као при-
лично безлична и дехуманизована, што је постигнуто њиховим приказивањем 
у сивим и загаситим тоновима. Овакав начин приказивања немачких војника 
односио се и на официрски кадар који је, поред овога, у већини филмова 
истовремено осликан као углађен, али и као хладан и уштогљен. 

Оваква, релативно уопштена слика Немаца допуњена је и конкретним 
негативним аспектима који се, условно речено, могу окарактерисати као ла-
тентни и манифестни. Латентно негативна карактеризација немачког неп-
ријатеља односила се пре свега на ниво филмског дијалога. Тако, на почетку 
Битке на Неретви у немачком штабу наводе наређење фирера: „Хитлер је 
наредио: без милости! Не хватајте заробљенике“, при чему се истовремено 
говори да је то рат против партизана, цивила и деце. У филму Козара се на 
почетку чује немачко саопштење да се за уништење партизана никакве мере 
не могу назвати драстичним, док се у Ужичкој републици чује глас наратора 
који говори да Немци врше крвав терор а у филму је приказана и сцена у ко-
јој немачки генерал наводи Хитлерово наређење да „не треба штедети ни 
жене ни децу“.  

Међутим, поред овог, присутно је и много директније и отвореније порт-
ретисање немачког непријатеља као лошег. Посебно бруталан приказ Немаца 
––––––––––––– 
такав начин приказивања био у служби непосредног величања партизанске борбе и по-
беде. 

6 Чини се да у овом сегменту није било превише претеривања јер је број немачких 
војника у већини офанзива био далеко већи од броја партизана. Ово је посебно каракте-
ристично за прве године рата када је партизански покрет још увек био у зачетку. На при-
мер, приликом 2. непријатељске офанзиве однос између војника сила Осовине и партиза-
на је отприлике био око 30.000-35.000 : 5.000 (Hoare, 2006: 185), док је према истом изво-
ру у 3. офанзиви тај однос био око 40.000 : 3.500 (ibid., 272). Непријатељска војска је била 
бројна и у бици на Сутјесци (5. офанзива), при чему је њихов број варирао у зависности 
од извора, а износио је између 117.000 (Пета непријатељска офанзива (Битка на Сутјесци), 
мај – јун 1943, 1965) и 127.000 (Hoare, 2006: 340). Међутим како је рат трајао тако се и 
партизанска војска омасовљавала па је тако приликом немачког десанта на Дрвар однос 
снага био знатно изједначенији него у ранијим годинама и износио је 20.000 : 16.000 
(Дрварска операција 1944, 1958) у корист Немаца. 
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дат је у филмовима Сутјеска и Ужичка република. У првом филму, на поче-
тку видимо сцену у којој камера из доњег ракурса снима немачке војнике и 
њихове опасне псе чиме се наглашавао њихов (немачки) негативни карактер. 
У наставку филма, безобзирност немачке војске се центрира управо око 
поменутог мотива. Наиме, у једној сцени немачки пси растржу младог парти-
зана којег су претходно везали за дрво, док у другој Немци пуштају псе на 
рањене партизане.  

Ова два примера врло отворено и недвосмислено показују какав је био 
партизански непријатељ. Поред тога, у истом филму о карактеру непријатеља 
доста говори и сцена у којој човек моли Немце да му не убију сина (јер су му 
убили већ три), него да убију њега, али Немци убијају управо сина, а њега 
остављају у животу. Суровост Немаца експлицитно је приказана и у Ужичкој 
републици и то у посебно потресној сцени у којој Немци смештају групу 
људи у дрвену цркву коју потом спаљују. Такође, исти филм обилује сценама 
у којима Немци вешају људе и спроводе масовна стрељања становништва. 
Сличан начин деловања непријатеља приказан је и у Десанту на Дрвар, када 
Немци окупљају народ да би сазнали где се крије Тито, а када не добију 
тражене информације брутално их стрељају.7  

Бруталност немачког непријатеља приказана је и на један особен, и већ 
поменут начин, а то је деловање авијације готово искључиво на цивилне 
циљеве. У Бици на Неретви авиони бомбардују децу у школи и рањенике, у 
Козари атакују на људе у збегу, у Десанту на Дрвар циљеви бомбардовања су 
обично били жене, деца, старци, рањеници и болесници, при чему су послед-
њи жртве авијације и у Сутјесци и у Ужичкој републици. На овај начин се 
врло упечатљиво, али суптилно, појачавала суровост Немца јер је јасно и 
отворено наглашен контраст између надмоћнијег непријатеља (који уз то на-
пада са висина) и прогоњених који су били потпуно немоћни. 

Негативна слика Немаца је различитог интензитета, при чему је заним-
љиво да је слабији интензитет карактеристичан за филмове из 1960-тих 
(Козара, Десант на Дрвар, Битка на Неретви), а јачи за филмове из 1970-тих 
(Сутјеска, Ужичка република), с тим да су у Паду Италије и Игманском 
маршу Немци знатно слабије присутни него у претходно поменутим филмо-
––––––––––––– 

7 За овакву слику Немаца се може рећи да у већој мери није била филмска констру-
кција, пошто су камере падобранаца, који су у бици извршили десант, забележиле да су 
људи које су Немци испитивали умирали један за другим не рекавши ништа, што је дало 
времена да се врховни штаб и савезничке војне мисије евакуишу (цит. према Милора-
довић, 2002: 99-100). Исти извор наводи да је операција Немаца у Дрвару вођена са крај-
њом одлучношћу и суровошћу, при чему су немачке десантне снаге имале наређење да 
све заробљене партизане одмах стрељају (што је било и урађено), а поред тога стрељали 
су и велики број цивила. Филмски критичар Милутин Чолић сматра да је третман Немаца 
у овом филму прикладан и особен, у смислу да су приказани какви стварно јесу: зли и у 
своме инстинкту паклени, али без претеривања (Чолић, 1984: 581). Чини се да је оцена 
око непретеривања на месту, поготово ако се имају у виду злочини немачке војске не 
само у Дрвару него и током целокупног трајања рата на територији Југославије. 
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вима. Разлози за „мекши“ третман Немаца могу бити различити, од сасвим 
практичних до дневнополитичких или идеолошких. Па тако, када су у питању 
практични разлози треба имати у виду да су „шездесете године прошлог 
стољећа (...) доба првог вала масовног туризма кад се повијесни непријатељи 
претварају у добродошлу туристичку клијентелу“ (Јамбрешић Кирин, 2006: 
173). Такође, ако су аутори појединих филмова имали амбиције да у одређе-
ној мери буду присутни и на страним тржиштима (у овом случају на немач-
ком), разумљиво је претпоставити да ће њихова верзија немачког неприја-
теља бити блажа и не толико критички изоштрена. Поред тога, слику немачке 
војске могли су обликовати и одређени копродукцијски аранжмани, као што 
је било у случају Битке на Неретви у чијем су продуцирању учествовали и 
партнери из Немачке. Уз све наведено, може се претпоставити и то да су 
аутори филмова имали у виду и чињеницу да је Источна Немачка по свом 
карактеру била социјалистичка. 

 
Портрет Италијана 
 
Поред Немаца, у групу непријатеља свакако спадају и Италијани. Гене-

рално гледано, Италијани нису били присутни у свим филмованим офанзива-
ма што одговара историјским чињеницама да они такође нису суделовали ни 
у свим офанзивама против партизана. Њихова слика је најтемељније разра-
ђена у филмовима Битка на Неретви и Пад Италије. Приказивање Италијана 
у односу на претходно описане Немце било је нешто другачије.  

Посебно специфична слика карактеристична је за филм Битка на Нерет-
ви, где су Италијани приказани готово неутрално.8 У овом филму италијанска 
војска је представљена кроз два врло упечатљива лика – генерал Морели 
(Anthony Dawson) и капетан Рива (Franco Nero). Док је први типичан предс-
тавник гордог и сујетног официрског кадра (што потврђују сцене у којима на-
кон хватања и заробљавања од стране партизана с индигнацијом одбија да 
помаже у ношењу рањеника, извршавајући самоубиство), други лик је нешто 
комплексније драматуршки структурисан. Комплексност лика капетана Риве 
произилазила је из његове несигурности у погледу учешћа италијанске војске 
у рату против партизана, што потврђују сцене у којима он непосредно по 
доласку на фронт са извесном нелагодом говори како је партизанима тај рат 
пресудан а како су они (Италијани) заправо туђинци. Дакле, он није типичан 
непријатељ који је дошао да победи и освоји, већ несигурна јединка која није 
сасвим свесна ни тога шта тражи ту где јесте. Унутрашњи ломови у овом 
лику најбоље се виде у наставку филма када он након заробљавања одлучује 
да приступи партизанима како би се борио за „Италију без фашизма“, да би 
––––––––––––– 

8 Милутин Чолић наводи да је слика Италијана у Бици на Неретви у одређеној мери 
била готово идеализована (Чолић, 1984: 252). Мада ова тврдња може звучати мало пре-
терано, посебно кад се има у виду да је у питању непријатељ, Италијанима у Неретви је 
заиста приступљено знатно „мекше“ него осталим непријатељским групацијама. 
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се у даљем току филма у потпуности „попартизанио“ као командант парти-
занске артиљерије која немилосрдно туче по Немцима, након чега је херојски 
и мелодраматично погинуо (што је био филмски начин умирања резервисан 
искључиво за партизане).9  

У другом филму који је такође понудио детаљнију слику италијанског 
непријатеља (Пад Италије), може се рећи да је она нешто негативнија. Већ 
при почетку филма показано је како Италијани нападају погребну поворку, 
што би у одређној мери могло указивати на њихову бездушност. Међутим, 
посебно занимљивим чине се сцене које прате сеоску фешту на којој итали-
јански војници учествују играјући заједно са сељанима где су присутни чак и 
партизани (али без карактеристичних идеолошких обележја). Све ово делује 
релативно идилично, до доласка италијанских фашиста црнокошуљаша који 
се придружују фешти. Партизани се убрзо сукобљавају са њима, да би након 
партизанског повлачења фашисти стрељали недужне сељане у знак одмазде. 
Овакав визуелни третман италијанског непријатеља показује извесну дозу 
нијансираности, с обзиром на то да се прави разлика између обичних војника 
(који су неутрално приказани) и фашиста црнокошуљаша (који су приказани 
негативно).10 

Након сцена са сеоске феште која се крваво завршила, следе кадрови који 
приказују велико невреме у селу, што се може тумачити као симболички при-
каз доласка фашизма. У наставку филма, негативна слика италијанске фаши-

––––––––––––– 
9 На интернету се може пронаћи податак да је Марио Рива током Другог светског 

рата био капетан италијанске војске (командант 3. батаљона 83. пука дивизије „Венеција“, 
која је припадала XIV корпусу 9. армије и била стационирана у Црној Гори са штабом у 
Беранама), који је са својим батаљоном након капитулације Италије приступио парти-
занима, а погинуо је у борби против Немаца 18. октобра 1943. (<http://sr.wikipedia.org/sr-
el/Марио_Рива_(војник)>). Премда се према овом податку треба односити са извесном 
резервом, пошто је преузет са електронске енциклопедије (Wikipedia) коју свако може да 
уређује, у самом тексту се ипак помиње и једна историографска одредница (Четврта црно-
горска пролетерска НОУ бригада, зборник сјећања, Београд, 1977, књига 2, страна 182.), 
што би у одређеној мери требало да умањи претходно поменуте резерве у погледу исти-
нитости. Ако би се подаци о капетану Риви узели као релативно валидни, онда се може 
закључити да је његов лик у извесној мери транскодиран у филм Битка на Неретви, и да 
је послужио као нека врста инспирације ауторима тог остварења, јер је „филмски Рива“ 
погинуо у поменутоој бици која је била почетком 1943. године, док је „историјски Рива“ 
према наведеним подацима погинуо крајем исте године. 

10 У литератури се могу пронаћи ставови који праве јасну диференцијацију између 
италијанске војске и фашиста: „(...) унутар италијанске војске регистровано је стање 
напетости између војске и фашиста, због извјесних поступака црнокошуљаша према ло-
калном становништву, који су често били контрапродуктивни“ (Privitera, 1993: 51). Међу-
тим, код оваквих и сличних навода треба бити посебно опрезан јер се на тај начин врло 
лако могу ублажити па у знатној мери и неутралисати злочини италијанског фашистичког 
режима, пошто се фашизам на тај начин лако може окарактерисати као једно застрањи-
вање или пак само као ефемерна појава која на тај начин може бити сведена чак и на ниво 
ексцеса. 
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стичке војске је употпуњена и сценама у којима се види (мало нејасно, јер се 
све дешава ноћу) како заробљеног партизана муче и живог спаљују. У овој 
опскурној атмосфери посебно се истиче командант италијанске војске, или 
фашистички заповедник (који је „свечано“ запалио партизана), како, носећи 
затамњене наочари, као у неком трансу понавља: „Ово је позориште“, „ова 
земља је позориште“, „све је ово позориште“. Лик овог команданта заправо је 
једини који се бар мало истиче у оквиру целокупне слике Италијана, али ње-
гов карактер није детаљније профилисан па се остаје на импресији да читава 
његова појава делује крајње сулудо. На крају, за слику Италијана чини се 
битним поменути и то да их је задесила страшна судбина, пошто су их меш-
тани након вести о паду Италије колективно подавили у мору. Оваква ужасна 
смрт може се разумети и као заслужена казна за сва она недела која су 
претходно учинили. 

Слика италијанског непријатеља је, дакле, нешто диференциранија. Иако 
се генерално може окарактерисати као неутрална, присутна су и одређена 
нијансирања. Донекле неутрално представљање Италијана присутно је, пре 
свега, у Бици на Неретви у којој се издваја несигурни капетан Рива11 и њего-
ва „хумана“ конверзија. Невена Даковић ово назива „моралном катарзом“, 
која је заправо представљала уступак страним копродуцентима (у овом случ-
ају конкретно Италијанима – прим. Н. З.), али је оличавала и жељу за пласма-
ном филма на светско тржиште (Даковић, 2000: 26).  

Поред тога што је такво филмско конципирање италијанског капетана по-
казивало известан прагматизам и флексибилност југословенских филмаџија 
(на прво место су постављени „интереси филма“ а не виши (државни) инте-
реси), оно се може тумачити и у једном ширем контексту антифашистичког 
светоназора који је у периоду реализације и дистрибуције Неретве био један 
од доминантнијих европских дискурса. Такође, треба додати и да се радило о 
историјским чињеницама, јер је један број заробљених Италијана заиста 
приступио партизанима борећи се против фашизма, а ова појава је узела маха 
нарочито после капитулације Италије 8. септембра 1943. године.12 Ови исто-
––––––––––––– 

11 Потенцирана несигурност овог лика може се посматрати из перспективе стварања 
непристрасне слике италијанске војске, а и у литератури се на сличан начин даје психоло-
шка слика италијанских војника, где се истиче како „неопходност или узалудност рата 
свакоме од њих је другачије изгледала, као и осећање неприпадности у односу на народе 
и државе које су окупирали, на чијој земљи су се налазили и које су, у ствари, дожив-
љавали у културолошком смислу себи далекима“ (Bianchini, 1993: 15). Премда овај навод 
свакако може бити тачан, никако не би требало пренебрегнути империјалне амбиције 
фашистичке Италије, која је, према појединим изворима, још „у току тридесетих година, 
(...) почела (...) у сусједним земљама да помаже групе југословенских избјеглица усташа, 
који су били фашистофили под вођством Анте Павелића, у припремању пуча који би 
ставио Југославију у сферу италијанског утицаја” (Privitera, 1993: 42). 

12 Читава италијанска дивизија „Garibaldi“ је деловала под командом и у оквиру 
партизанске војске, а њима су се прикључили и многи војници из дивизије „Bergamo“, као 
и други војници који су остали без својих јединица (Bianchini, 1993: 17). 
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ријски факти се могу „читати“ и у Паду Италије, и то у сценама када парти-
зани заробљеним италијанским војницима нуде да им се придруже у борби, 
или их пак пуштају да се врате у Италију.13 Међутим, овај филм је у третману 
Италијана донео претходно поменуту диференцираност, која се пре свега 
огледала у прављењу сасвим јасне разлике између италијанских војника и 
италијанских фашиста црнокошуљаша. Овакав начин диференцијације уопш-
те није био карактеристичан за приказивање немачке војске јер се ни у једном 
од анализираних филмова не прави разлика између Вермахта (Wehrmacht) и 
СС јединица (Waffen SS). 

 
Приказивање усташа 
 
Како се Италијани и Немци у складу са ослободилачком политичком кул-

туром социјалистичке Југославије могу сврстати у категорију страног окупа-
тора, тако су њима комплементарне групације, усташе и четници означене 
синтагмом домаћих издајника. Приказивање усташа у временском погледу 
није било нарочито изражено, али је зато начин приказивања био изразито 
негативног карактера.  

У Козари је, на пример, већ на самом почетку филма приказано како 
усташе (заједно с Немцима) стрељају сеоско становништво и терају народ у 
логор, при чему читава сцена одаје утисак да заправо они воде главну реч, 
док су Немци присутни више као нека врста „техничке и саветодавне подр-
шке“. У истом филму може се видети и сцена у којој се двоје усташа цинично 
шале са старцем (представљају се као партизани и тобоже му показују пут 
којим је отишао избегли народ), брутално га убијају бацајући га у провалију, 
док се при том сулудо смеју. У Бици на Неретви усташама је посвећено 
далеко мање пажње, али је контекст у ком су приказани изразито негативан, а 
најупечатљивија је сцена која показује једну жену која је обешена и у самрт-
ном ропцу вришти док се чује дивљачки смех из колоне усташа која пролази 
путем поред ње, при чему се уз тај пут налазе обешени и други људи.  

У Паду Италије усташе су такође приказане кратко, али опет врло упеча-
тљиво.14 Наиме, у полу тоталу се види како Немци улазе у место (у ком се 
––––––––––––– 

13 Иако ово може личити на покушај да се партизанска војска додатно хуманизује, у 
појединим изворима могу се пронаћи тврдње да су „Титови партизани убрзо схватили да 
ће хумани поступци према ратним заробљеницима међу Италијанима имати пропагандни, 
а изнад свега психолошки учинак који ће дјеловати на уморну и ратом разочарану војску“ 
(Privitera, 1993: 55). Исти извор наводи и један супротан податак, о масакру који су 
партизани починили над 136 италијанских ратних заробљеника, побијених и бачених у 
јаму Гостиље, по наређењу локалне партизанске команде (Privitera, 1993: 52). Иако аутор 
не наводи тачну годину за овај последњи податак, то много не умањује његову истини-
тост, при чему остаје чињеница да слични догађаји, на жалост уобичајени за ратни хаос 
какав је тада био на Балкану, нису нашли своје место у филмованим офанзивама. 

14 Редитељ овог филма, Лордан Зарфановић, много је подробније осликао усташка 
злодела у свом филму Окупација у 26 слика из 1978. године. Ово остварење, показује ево-
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одигравала радња филма), да би затим у први план избио усташа са привеза-
ним крилима на рукама који лудачки игра певајући некакву оду о доласку СС 
дивизија („...спуштају се ки орли!“). Њему прилази један мештанин, који 
жели да им се придружи, усташа га условљава узимањем причести након чега 
се мештанин спушта на колена да би примио причест, а усташа му пуца у 
уста настављајући после тога свој плес. Ова сцена, иако кратка по свом траја-
њу, сасвим јасно подцртава манијакални карактер усташког покрета.  

Оваква карикатуралност у приказивању може представљати специфичан 
вид критике јер индиректно указује на то да нормалан човек није могао бити 
усташа већ само неко које психички поремећен. Међутим, код оваквог прика-
зивања постоји опасност да се, као у случају италијанске војске, само усташ-
тво сведе на ексцес поремећених људи, коме нису били склони они клинички 
здрави појединци. Поред ових филмова, усташе се још кратко појављују у 
Игманском маршу, прво у наративној равни, када партизански доктор (глу-
мац Александар Берчек) резигнирано примећује да „усташе убијају Србе ...“, 
а потом и у сцени удруженог напада (с Немцима) на партизане. 

Генерално гледано, типично за слику усташа јесте то што није било ни-
каквог балансирања нити нијансирања у току њеног филмског обликовања. 
Свако визуелно појављивање усташког непријатеља било је увек изразито 
негативног карактера и такав третман ниједном није био нарушен, па чак ни 
посредним уношењем ликова за које би било карактеристично бар мало људ-
скости. Уз ово, још се мора додати и то да њихово појављивање ниједном 
није било дугог трајања. Ова тврдња посебно добија на значају када се прика-
зивање усташа упореди с визуелним статусом другог унутрашњег неприја-
теља, четника, јер се може рећи да је између њих највећи контраст у погледу 
присуства/неприсуства на филмском платну. 

 
Приказ четника 
 
Осим чињенице да су присутни у готово свим филмовима15 и да у њима 

имају врло завидну „минутажу“ (једино се у филму Игмански марш врло 

––––––––––––– 
луцију и настанак усташког покрета на хрватском приморју и јасно показује његову 
везаност како за фашистичку Италију, тако и за нацистичку Немачку. Поред тога, филм је 
донео и отворену критику „великохрватства“ и понашања хрватске буржоазије у година-
ма успоставља фашистичког режима у овој земљи. Уз ово, јасно су приказане и антисе-
митске и антисрпске тенденције које су у том периоду у самом хрватском друштву биле 
врло интензивне, а такође је присутна и врло оштра критика клера и његовог држања у 
фашистичком периоду. Дакле, у питању је једно снажно критичко остварење које се врло 
отворено и бескомпромисно разрачунава с не тако славном прошлошћу. 

15 Нема их једино у филму Сутјеска, што би се могло објаснити чињеницом да они 
заправо нису ни суделовали у тој бици. У филму Десант на Дрвар, немачки генерал само 
индиректно наводи да су четници, поред усташа, главни савезници Немаца на домаћем 
терену. 
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кратко појављују у само једној сцени), за четнике је такође карактеристичан и 
крајње фарсичан приказ јер су најчешће били осликани као некакве брадате 
авети. Делимичан изузетак од овог правила може се пронаћи у Козари, где 
једног четника (глуми га Милош Кандић), релативно нормалног изгледа 
(кратка брада и униформа краљевске војске), партизани хватају да би га убрзо 
пустили, а он их упркос обећању откуцава Немцима. Ова наивност партизана 
вероватно је требало да покаже како су четници, између осталог, и лажови 
што је у једном ширем контексту доводило у питање и њихов морални креди-
билитет.16  

Далеко разрађенија слика четника присутна је у Бици на Неретви, где 
окосницу те слике чине политичар кога глуми чувени холивудски глумац 
Орсон Велс (O. Welles) и командант (глуми га Душан Булајић). Прво зна-
чајније појављивање четника у овом филму јесте сцена у којој Орсон Велс 
држи говор својим саборцима о томе како је неопходно уништити партизане, 
после којег они дивље кличу и ваде сабље и мачеве и витлају њима. Прису-
ство четника огледа се и у сценама њиховог директног сукоба с партизанима 
при крају филма, а та борба је можда и најдуже приказана у целом филму. 
Пре ове одлучујуће битке четници певају њихову чувену „Спрем'те се спрем'-
те четници“ док истовремено нељудски урличу. Бука коју четници праве 
својим гласовима вероватно је требало да покаже заосталост, дивљаштво, не-
цивилизованост, као њихове главне особине. У коначном обрачуну с парти-
занима две сцене посебно указују на њихову бруталност. Прва је када поме-
нути четнички командант с изразитим усхићењем пуца на партизанску бол-
ничарку која је помагала рањеном саборцу (и убија је), а друга је када један 
четник коље рањеног партизана. 

Најтемељни и убедљиво најдужи филмски третман четника може се 
видети у Ужичкој републици. У овом филму, за разлику од претходног, слика 
четничког непријатеља није у потпуности „црно-бела“. Ово је постигнуто 
увођењем у причу лика Косте Барца (глумац Раде Шербеџија), мајора кра-
љевске војске који у готово свим аспектима одудара од класичне филмске 
представе четника. Као прво, сама његова појава је другачија јер изгледа 
углађено, избријано и одмерено. Поред тога, експлицитно је наглашено да је 
школован а високи морални назори се могу видети у сценама када са чуђе-
њем и готово презриво гледа дивљање пијаних четника, као и када од војног 
суда спашава младића који је грешком на капи имао петокраку. У овом лику 
присутна је и јака антинемачка оријентација која је најексплицитније изра-
жена приликом приказивања његовог разговора с Дражом Михаиловићем 

––––––––––––– 
16 Милутин Чолић, чини се с правом, сматра да је личност четника прилично про-

извољно уведена, те је очигледно да испуњава неку унапред постављену и механички 
узету схему (Чолић, 1984: 239). Могуће је, стога, претпоставити да је лик четника у филму 
Козара уведен као нека врста баланса у односу на остале непријатеље (можда понајвише 
усташе), чиме су се вероватно желели избећи било какви приговори у погледу једностра-
ног приказивања непријатеља. 
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(Миодраг Лазаревић) који оклева са почетком борбе против Немца упркос 
упорном наваљивању и инсистирању мајора Барца. Уз ово, истакнута је и 
друга страна лика мајора Барца што је показано у сцени у којој он наређује 
стрељање деце и рањеника, само зато што се најстарији међу њима изјаснио 
као комуниста. Овакво балансирање се чини неопходним и крајње уобичаје-
ним за партизанске филмове, јер да је лик мајора Косте Барца остао само у 
горе описаним категоријама поприлично би одударао од званичне комуни-
стичке представе четника. Самим тим, његова филмска егзистенција би у 
озбиљној мери била доведена у питање. 

Лик Драже Михаиловића је такође један од важнијих у овом филму по-
себно ако се посматра његова његова дијалошка раван. Наиме, на састанку 
четничких главешина Д. Михаиловић отворено напада парламентаризам и 
демократију говорећи да је због тога пропала краљевина и да је то помогло 
успон комунистичке идеологије. На овај начин су индиректним путем изгра-
ђене позитивне конотације око комунистичке идеологије јер је наглашено да 
су парламентаризам и демократија заправо предуслови комунизма, док је сам 
Дража Михаиловић приказан као непријатељ парламентаризма (што он фор-
мално није био, јер је војно представљао вишестраначку владу у Лондону). 
Поред овога, исти лик у филму наглашава да је комунистичка идеологија 
„опаснија и од самог окупатора“, што на један посредан начин показује да је 
четницима борба против Немаца није била примарна ствар.17  

Овај став потврђује и следећа сцена у којој четнички политичар експли-
цитно наглашава да је главни програм четника у ствари „програм борбе про-
тив комуниста“. У наставку филма се ређају сцене у којима и други четнички 
политичари наглашавају основне постулате своје идеологије као што су уво-
ђење „четничке диктатуре“, затим стављање државе и штампе у руке четника 
(наглашава се да је штампа слободна, али у оквиру четничке идеологије), као 
и стварање етнички чисте велике Србије у великој Југославији. Све ове изјаве 
су саме за себе представљале критику четништва, јер су као такве биле у ду-
бокој супротности са званичном комунистичком идеологијом. 

Осим оваквог посредног обликовања слике четничког непријатеља, она је 
много директније (односно негативније) исказана преко класичне визуелне 
конструкције (класичне, бар што се партизанских филмова тиче). У Ужичкој 
републици овакав вид представљања подразумевао је две форме, од који је 
једна била изразито карикатурална, док је друга била крајње ужасавајућа. 
Карикатуралност се огледала, као што је већ поменуто, највише у приказива-

––––––––––––– 
17 Заинтересованост четника за борбу, и уопште, озбиљност њиховог покрета, аутор 

филма је имплицитно описао и кроз изјаву младог партизана Мише (Бранко Милићевић), 
који коментарише да је четничка борба, борба са печеним прасићима и гибаницом. Овако 
се отприлике може окарактерисати и генерални став југословенских комуниста о четнич-
ком ратном учешћу. Међутим, у новијим историографским истраживањима акције чет-
ника које су југословенски комунисти означавали као колаборација или пасивност нази-
вају се „примерима тактичког сналажења“ (Николић, 2007: 133). 
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њу четника као мрких и брадатих сподоба. Осим изгледа, у ову категорију би 
се могло додати и понашање, као што је било оно „описано“ сценама четнич-
ког весеља у кафани, када пијани дивљају уз песме „дрма ми се, дрма ми се 
шубара и цвеће, убићемо, заклаћемо ко за краља неће“ и „од Тополе, од Топо-
ле...“ подсећајући на хорду разуларених варвара. У самом филму овим сце-
нама четничког крајње нецивилизованог баханалисања могу се директно суп-
ротставити сцене партизанског врло културног весеља које се одвија уз при-
редбу с пригодним садржајима у виду хорског и соло певања (што публика 
награђује аплаузима) и игранке. На овај начин се врло суптилно подвлачи 
разлика (у овом случају културолошка) између једних и других. Индиректно 
описани јаз између четника и партизана у овом филму је драстичан и суге-
рише сукоб цивилизације (чији су носиоци партизани) и варварства (које је 
искључиво четничко). 

Поред овога, такође је индикативна и сцена у којој камера у вожњи снима 
колону четника који у борбу иду уз музику трубача са флашама ракије и раж-
њевима на раменима. Осим карикатуралности, за слику четника је била ка-
рактеристична и знатна доза бруталности, што је посебно било показано у 
сценама у којима они на најбруталније начине убијају људе (тестерисање 
глава, силовања, мучења, убијања деце, клања, паљења, вешања).18 Нешто 
мање окрутне сцене показују како четници из заседе убијају усамљеног пар-
тизана или пак како гомила четника убија партизанку. 

Четничка бруталност јасно је наглашена и у Паду Италије што показују 
сцене у којима се они, претходно ослобођени од стране партизана, удружују 
са Черкезима који им објашњавају како су силовали партизанку и партизана, 
показујући њихове одсечене главе, а све то уз болестан смех и вику. Четници 
настављају крвави пир тако што кољу дете које су претходно повели са собом 
да им покаже прави пут. Поред овога, ту је и сцена у којој млади партизан 
обавештава команданта да су четници поклали цело село и сву децу у њему.  

У овом филму јасно показана бруталност четничког непријатеља допу-
њена је и, као и у претходним случајевима, крајње карикатуралним изгледом. 
Ово је посебно изражено у сцени њиховог појављивања у филму када они 
плове ка обали на некаквом сплаву изгледајући као косате и брадате сподобе 
заогрнути животињским кожама, при чему их прати језива музика. Читава 
сцена изгледа врло надреално, а четници самим својим изгледом подсећају на 
оличење најстрашнијих кошмара. Оно што још може бити занимљиво у овом 
––––––––––––– 

18 Уз ове стравичне слике чује се извештај британске команде у којем се хвали 
храбра борба четника против Немаца под командом Драже Михаиловића. Ова иронична 
„композиција“ може указивати на критику британске подршке краљевској породици и 
избегличкој влади (у филму се користе и документарни снимци, тада, младог краља у ко-
јима он хвали Дражу Михаиловића док уз то иду филмске сцене у којима се види да овај 
сарађује са Немцима). Осим тога, наглашена иронија може потцртавати и чињеницу да је 
„у првим годинама рата британски премијер Винстон Черчил препознавао управо четнике 
као аутентичне савезнике, дајући логистичку подршку њима а не Титовим партизанима“ 
(Ђорђевић, 2006: 395). 

_______________________________________________ 
Nova srpska antropologija: antropologija filma - 44



Немања Звијер, Концепт непријатеља у филмованим офанзивама      
 

 
432

филму јесте и контраст у визуелизацији четника, који се односи на њихов 
изглед пре и након заробљавања, па затим и пуштања од стране партизана, 
када су их ови обријали и ошишали до главе. Овакво одступање од класичне 
филмске слике четника може се разумети и као још један визуелни аргумент 
у прилог званичној тези да су четници, како год изгледали, оваплоћење оног 
најстрашнијег у људској природи.  

Општа оцена слике четника у југословенским ратним спектаклима могла 
би се центрирати око њиховог изгледа и делања, што су биле кључне тачке по 
којима су се они знатно разликовали од других непријатеља. Оно што је 
заједничко за обе те сфере јесте да ниједна ни друга углавном нису у окви-
рима људског. Кад је сам изглед у питању треба, ипак, нагласити да упркос 
постојању незанемарљивог броја оних (међу четницима у Другом светском 
рату) чији су изглед одликовале дуге браде и косе, видно истакнуте каме, 
реденици и слично, то нипошто није била карактеристика свих припадника 
овог покрета (Ђорђевић, 2006: 392-393). Пренаглашавање одређених визу-
елних карактеристика у филмској реинтерпретацији четничког изгледа било 
је у директној функцији њихове оштре критике, дехуманизације, па чак и 
демонизације од стране комунистичког режима.  

Међутим, оно што је овде и више него занимљиво јесте чињеница да је 
визуелна концептуализација четника, посебно истакнута у филмовима Битка 
на Неретви и Ужичка република, у знатној мери обликовала њихов потоњи 
посткомунистички имиџ, што се можда најбоље могло уочити на одређеним 
„четничким манифестацијама“ каква је рецимо традиционални скуп на Равној 
Гори. Поновно оживљавање четничке иконографије почетком 1990-тих било 
је, дакле, под снажним утицајем њихове карикатуралне комунистичке кри-
тике. За овако необичан развој околности објашњења се, између осталог, 
проналазе и у пропагандном утицају партизанских филмова који је довео до 
тога да се приликом ревитализације четничког покрета физичка експресија 
нових четника практично поклапа са сликом коју су емитовали поменути 
филмови (Ђорђевић, 2006: 393). Поред тога, овакав ироничан обрт може у 
одређеној мери сугерисати и о снази (како персуазивној, тако и сугестивној) 
слике четника која је била конструисана у поменутим филмовима. Такође, у 
крвавим ратовима у првој половини 1990-тих, многи симпатизери четништва 
су на брзину (чини се, без дубљег промишљања) инкорпорирали ову слику у 
свој идеолошки идентитет, стварајући једну врсту „инстант-имиџа“ који се 
базирао на сопственој критици. 

 
Закључна разматрања 
 
Слика непријатеља у филмованим офанзивама била је претежно негатив-

ног карактера у оквиру кога је код сваке непријатељске групације било при-
сутно одређено нијансирање, условљено самим филмским остварењима. Код 
приказивања Немца није било превише одступања од поменутог правила, 
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мада је у оквиру те слике њихово карактерисање, у зависности од филма, 
било у већем или мањем интензитету негативно.  

Код Италијана је нешто другачија ситуација јер је њихова слика махом 
вишеслојнија и изнијансиранија него немачка (нарочито у Бици на Неретви, 
где је можда чак делимично и афирмативна), уз истицање разлике између 
обичних војника и фашиста (Пад Италије), а занимљиво је да се Италијани 
„не помињу“ у Сутјесци, као ни у Козари или Игманском маршу, иако пос-
тоје историјски подаци да су учествовали у свим тим биткама.19 Овакав 
специфичан филмски карактер италијанске војске, упркос њеном фашистич-
ком профилу, није толико одговарао класичној слици непријатеља, а разлози 
за ово (поред раније наведених) могли би се пронаћи и у релативно добрим 
послератним односима између југословенских и италијанских комуниста.20 

Са друге стране, потпуна супротност Италијанима јесу усташе, а можда 
још више четници. Код првих је приметна чињеница о несразмери кванти-
тативне и квалитативне равни њихове филмске слике, у смислу да је њихово 
представљање на филму било краткотрано док је карактер био изузетно нега-
тиван. Овде остаје питање зашто је филмско присуство усташа толико мини-
мизирано, када је њихова историјска улога била знатно израженија? Пре 
свега се мисли на чињеницу да је „усташки (...) поредак – који је коначно сло-
мљен након завршетка Другог светског рата на европском континенту – био 
један од најбруталнијих режима у окупираној Европи“ (Јовић, 2007: 61).  

Неки од разлога би можда могли бити и немогућност (недораслост) хва-
тања у коштац са старим ранама али и деликатност приче о геноциду у 
мултинационалној средини,21 као и са тим повезана жеља за ненарушавањем 
релативно хармоничних међунационалних односа. Не би требало заборавити 
ни нужност придржавања прокламованог начела братства и јединства. Исто 
тако, као додатни разлози могла би се грубо парафразирати и запажања 
Дејана Јовића у којима се види да је било изражено негирање комунистичких 
власти да је у Југославији уопште било фашизма као инхерентног покрета, јер 
усташе нису дошле на власт изборима, него су на њу постављене од стране 

––––––––––––– 
19 У бици на Сутјесци учестовало је три италијанске дивзије (Пета непријатељска 

офанзива (Битка на Сутјесци), мај – јун 1943, 1965; Hoare, 2006: 340), док је италијанска 
војска била подршка приликом 2. непријатељске офанзиве, а у 3. је учестовало чак 10 
италијанских дивизија (Hoare, 2006: 185, 202). 

20 Према појединим наводима од СКЈ су највише очекивали италијански комунисти 
(Enrico Berlinguer и други), а левичари из Италије су ишчекивали да југословенски кому-
нисти разреше питање споја слободе и дириговане привреде (Петрановић, 1994: 137). 

21 Концентрациони логор Јасеновац као најјаче место сећања на усташку фашистичку 
политику јесте био „негован“ у колективном сећању југословенске социјалистичке зајед-
нице као неупоредив злочин, али чињеница да су се сличне ствари (наравно, не у истом 
обиму, нити од стране истих идеолошких актера) десиле и неких педесетак година кас-
није упућује на то да труд, да се тај догађај очува како се не би ништа слично поновило, 
није био ни изблиза довољан. 
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окупатора. Осим реченог, Јовић наводи и одлуке комунистичких власти да се 
крене „од нуле“ уз радикалан раскид са претходним и стављање свих спорова 
ad acta (Јовић, 2007). 

За разлику од тога, код слике четника није било толико несразмере у 
погледу врло негативних конотација и дужине приказивања. Разлози за 
овакав филмски третман могу бити различити, а један од њих се може одно-
сити на чињеницу да су четници заправо били апсолутни непријатељ југо-
словенских комуниста. Према Сузан Бак-Морс апсолутни непријатељ предс-
тавља претњу колективу пре свега у онтолошком смислу (а не толико у фи-
зичком), зато што доводи у питање саму замисао на основу које је формиран 
идентитет колектива, па самим тим, апсолутни непријатељ постаје симбол 
апсолутног зла (Бак-Морс, 2005: 46-47). У том смислу четници и јесу пред-
стављени у филмовима као симбол апсолутног зла јер су у, условно речено, 
идеолошко-онтолошком смислу били апсолутна супротност (а самим тим и 
апсолутни непријатељ) југословенских комуниста. Италијани, Немци, па и 
усташе као фашистички марионетски режим нису доводили у питање иден-
титет социјалистичког колектива као таквог (они су евентуално доводили у 
питање његову идеолошко-политичку егзистенцију), док су четници, као 
заступници монархијског капитализма били управо на супротној страни идео-
лошко-идентитетске осе директно угрожавајући социјалистички република-
низам. У том погледу, сукоб између партизана и четника би се евентуално 
могао перципирати и као конфликт између различитих идентитетских група, 
при чему је циљ сваке групе био у наметању сопствене идентитетске визије 
као коначне и једино исправне. 

Поред ове симболичке равни, важно је поменути да су четници дожив-
љавани као главни непријатељ вероватно и због чињенице да су били легити-
мни представници избегличке владе у Лондону, и на самом почетку рата 
антифашистички оријентисани, па су као такви директно угрожавали аспира-
ције комуниста у погледу освајања власти након рата и одржавања апсолу-
тног монопола на антифашистичку оријентацију. 

Код филмске слике четника треба имати у виду и званичну партијску ди-
рективу по којој се требало оштро разрачунавати с национализмом, понајпре 
у сопственим редовима.22 Линијом ове партијске „наредбе“ у потпуности је 
ишао филм српског редитеља Живорада Митровића Ужичка република у 
коме је критика четништва била врло наглашена и обухватна. Слично се 
може рећи за филм Битка на Неретви редитеља Вељка Булајића.23 Уз ово, 
––––––––––––– 

22 У резолуцији Деветог конгреса СКЈ (1969) децидирано се каже да ће “...борба про-
тив национализма бити утолико ефикаснија (...) уколико је свако води првенствено у 
сопственој националној средини...” (цит. према Ристовић и Прица, 1978). 

23 Према одређеним историографским подацима четничке формације у бици на Нере-
тви су биле састављене првенствено од Црногораца и Херцеговаца (Петрановић, 1983: 
424), а аутор филмске екранизације ове битке би се у периоду реализације и дистрибуције 
филма могао окарактерисати као црногорски комуниста. 
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важно је истаћи да је национализам био највећи непријатељ социјалистичке 
Југославије и да је од стране комунистичког режима био „идентификован као 
општа и најраспрострањенија опасност“ (Милосављевић, 1996: 405). У том 
смислу, уверење врха партије је било да је најопаснији национализам најб-
ројнијег народа, па се стрепња од великосрпског национализма одражавала и 
на филмску слику четника јер су они били означени као његово оличење. 

На крају, можда би требало нешто рећи и о „одсуству“ четника у филмо-
ваним офанзивама. Већ је речено да се њихово непојављивање у Сутјесци и 
Десанту на Дрвар може објаснити историјским чињеницама да они у тим 
офанзивама нису играли никакву значајнију улогу.24 Такође, ове филмове 
нису режирали српски редитељи, па је можда и то био један од разлога да се 
критика четника донекле занемари.25 За разлику од овога, скоро потпуни изо-
станак четника из филма Игмански марш могао би се можда у одређеној мери 
објаснити и специфичном друштвено-политичком климом у којој је филм 
реализован, а коју је карактерисао почетак формирања тенденција нормали-
зације национализма, које су своје потпуно оваплоћење имале непуну децен-
ију касније. 
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TTHHEE  EENNEEMMYY  CCOONNCCEEPPTT  IINN  TTHHEE  PPAARRTTIISSAANN    

WWAARR  CCAAMMPPAAIIGGNN  MMOOVVIIEESS  
––    ААnn  aappppeennddiixx  ttoo  ssoocciioollooggiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  mmoovviiee  ––  

 
The article deals with different ways of constructing the image of the enemy in the 

partisan war campaign movies. Those films belong to socialist Yugoslavian cinemato-
graphy and they are depicting seven military operations of German army and its allies 
against Yugoslav partisans during the World War Two. Those battles became very signi-
ficant (in real and symbolic sense) for ideological discourse of Yugoslav communists. 
Furthermore, from the ideological point of view, movies which were depicting those battles 
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were important segment of ex-Yugoslav cinematography, and they were also important part 
of the popular culture in socialist Yugoslavia. The paper will try to pinpoint consistency 
between the concept of enemy in films and the official ideology, as well as consistency 
with the historical facts. 

Кey words: the enemy, war combat movies, socialist Yugoslavia, ideology, politics. 
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Искушења социјалистичког раја –  
рефлексије конзумеристичког друштва у 
југословенском филму 60-их година XX века∗ 

Кроз анализу ликова из четири југословенска филма раних 
60-их посматраћу манифестације културне вестернизације 
и, посебно, увођење потрошачке културе као 
најзначајнијег обележја различитости између СФРЈ и 
осталих социјалистичких држава. Кроз главне карактере у 
филмовима Заједнички стан, Нема малих богова, Љубав и 
мода и На место, грађанине покорни, пратим како се 
паралелно са социјалистичком идеологијом, у њеном 
окриљу, промаљало – као антипод – конзумерско друштво, 
односно, како су се манифестовале идеолошке дилеме 
везане за прва искуства напуштања "чистог" социјализма и 
постепено прихватање конзумеризма, те сусрет са укусом 
његових вредности и стила живота.   

 У ресторан на бензинској пумпи,1 у којем очигледно нема ни 
посетилаца ни посла, улази гост и после више безуспешних покушаја напокон 
успева да дозове потпуно незаинтересованог конобара. Овај се лењо довлачи 
да би гладном госту нељубазно саопштио да може да поручи једино пасуљ. 
Човек, међутим, осећа мирис меса с роштиља, инсистира да му се то послужи, 
али у државном ресторану такве хране нема. Привлачни мирис допире из 
суседне, мање сале, коју приватно води кувар Јордан (Миодраг Петровић 
Чкаља). У Јордановој кафани, у коју гост прелази по препоруци истог 
конобара – Раке (Мија Алексић), све ври од живота: ту  трешти весела 
народна музика, гужва је, сви столови су пуни, наруџбине пљуште, конобари 

                                                        
∗ Текст је резултат рада на пројекту (177026) финансиран у потпуности од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
1 Уводна сцена филмске комедије Нема малих богова из 1961. године. Производња: Авала 
филм Београд,  режија: Радивоје Лола Ђукић, сценарио: Новак Новак и  Р. Л. Ђукић, главне 
улоге: Мија Алексић, Миодраг Петровић Чкаља, Вера Илић-Ђукић и др. 

Кључне речи:  

социјализам, 
Југославија, хладни 
рат, потрошачка 
култура, филм 
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послужују трчећи, запослени задовољно трљају руке, посао цвета, зарада 
расте. И Рака и Јордан истовремено раде на оба места: у државном ресторану 
тек отаљавају посао, у овом другом га обављају вредно и са полетом. Док од 
безвољног кувара из прве кухиње храну за ретке посетиоце преузима још 
безвољнији конобар, на вратима друге ти исти карактери постају оличење 
љубазности и услужности. Атмосферу досаде и сивила празног ресторана 
социјалистичког предузећа – у који залазе углавном безлични учесници 
разних семинара – смењују живост и весели жамор гостионице коју води 
приватник. Те две ситуације из филма сажето и веома убедљиво илуструју 
идеолошке противречности и дилеме са којима се суочавало југословенско 
социјалистичко друштво почетком 60-их година прошлог века.. Већ из 
описаних сцена је јасно да су симпатије аутора овог филмског остварења 
недвосмислено на страни динамичног предузетништва и личне иницијативе, а 
судећи по великој популарности коју је комедија доживела код гледалаца,2 
исту наклоност делила је и већина Југословена.  

Како је дошло до тога да се у земљи тада још увек "тврдог" 
социјализма, и то на овакав начин, предност даје приватном власништву, 
тржишном пословању и конкуренцији, и да се отворено промовишу вредности 
неспојиве с њеном идеолошком оријентацијом, да на једном месту имамо и 
социјализам и капитализам? Како је сан о друштву социјалне и економске 
једнакости почео да уступа пред реалнијим и прагматичнијим потребама?  

Почетке овог процеса свакако треба потражити у драматичним 
збивањима из 1948. године и у ескалацији сукоба са комунистичким лагером. 
После искључења из Информбироа и одлучног одбијања оптужби изнетих у 
Резолуцији, Југославија улази у једно од најтежих раздобља, витално 
угрожена и под тешким економским, војним и политичким притиском 
Совјетског Савеза и његових сателита. Политичка неизвесност у којој се 
земља нашла неминовно ће довести до промене њеног геополитичког 
положаја и постепеног приближавања Западу, а на унутрашњем плану – до 
напуштања совјетског модела друштвеног уређења и увођења либералније 
форме социјализма, са елементима тржишне економије. И даље чврсто 
верујући у социјалистички пројекат, југословенска политичка елита се тако 
определила за развој сопственог пута, који је формулисан кроз идеју 
радничког самоуправљања. Самоуправни социјализам промовисан је као 
систем доследнији принципима марксизма и напреднији од совјетског 
државног социјализма. Истицање права на посебан југословенски пут, 
односно – очувања еквидистанце спрам социјалистичког Истока и 
капиталистичког Запада (идеолошки обрачун са стаљинизмом и дозирано 
увођење тржишта као алтернативе совјетској концепцији, али и 

                                                        
2 О популарности  филма сведочи и чињеница да је убрзо снимљен и наставак  под 
насловом Срећа у торби, Авала филм, 1961. година; режија Р. Л. Ђукић; сценарио Р. Л. 
Ђукић и Н. Новак; улоге: Мија Алексић, Миодраг Петровић Чкаља, Вера Илић-Ђукић и др. 
Затим је уследила и ТВ серија Сервисна станица, истих аутора и са истом глумачком 
екипом (РТВ Београд 1966. године), једна од најгледанијих на југословенској телевизији. 
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супротстављање обнови грађанског друштва и капитализма),  учвршћивало је 
уверење међу Југословенима да не припадају ниједној од страна подељених 
гвозденом завесом. И мада је земља у наредним деценијама успевала да 
одржи непромењеним свој међународни  положај (политика несврстаности), 
кретања унутар ње водила су све већем отварању према  економским и 
културним утицајима са Запада.  

У једном ироничном обрту околности, последице које је произвео 
сукоб са Стаљином (економска блокада, претња војном инвазијом) принудиле 
су Тита и његове сараднике да се обрате за помоћ својим идеолошким 
противницима – капиталистичком Западу.  Након катастрофалне суше која је 
погодила земљу 1950. године стигла је прва значајнија подршка у виду 
америчке донације у житу, чиме отпочиње период све већег ослањања 
Југославије на економску помоћ западних земаља. Уз овај политички заокрет 
морало је да дође и до ублажавања антизападне реторике и одбојности према 
"декадентном" капиталистичком свету, његовим производима, вредностима и 
начину живота. Истовремено, уз процес обрачунавања са просовјетским 
елементима у Партији, растао је анимозитет према првој земљи социјализма, 
коју су до 1948. године југословенске политичке вође глорификовале као 
"цветајући врт" и "готово довршену нову цивилизацију" (Богдановић 2011: 2).   

У јавности се веома брзо појављују видљиви знаци тог прилагођавања 
и пораста отворености према утицајима западног конзумеризма. У штампи, 
током 1950. године почињу да се објављују текстови који са мање осуда 
описују амерички начин живота. Они и даље варирају исте стереотипе, али – 
како каже Бранислав Димитријевић – благе симпатије и хумор којима су 
прожети имали су пријемчивост "нарочито међу женама које су прве 
начиниле продор у правцу допуњавања обећања о политичкој еманципацији у 
социјализму захтевима за побољшањима у свакодневном животу који су 
отворили будући простор за конзумеризам" (Димитријевић 2005: 210).   

Важан медиј, преко кога је рецепција тих утицаја ишла најбрже био је 
– без сумње – филм. Према Предрагу Марковићу, гледање филмова је било 
веома популарна забава, нарочито одмах после рата (Марковић 1996: 437).  
Али прича о филму има занимљиву предисторију. До 1948. године увожени су 
готово искључиво филмови из СССР-а, којима овдашња критика - према 
идеолошком диктату – даје највише оцене и препоручује их, јер су то 
филмови који "величају најлепше моралне и карактерне особине човека, који 
јачају вољу, подижу свест и снаже веру човека у сопствене снаге, који 
пружају перспективе новог, срећнијег живота" (нав. према: Марковић 1996: 
439).  С друге стране,  државна власт је у првим послератним годинама имала 
изразито негативан став не само према западној кинематографији, него и 
према култури уопште. Пуне биоскопске сале наилазиле су на одобравање 
само током организованих колективних гледања совјетских филмова, а став 
Агитпропа из тог времена био је да увоз британских филмова, који су 
оцењивани као политичко-пропагандни, треба забранити чак и уколико 
биоскопи остану без публике, или да се, пак, њихово приказивање мора 
комбиновати са совјетским филмовима и журналима (Димић 1988: 177). 
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Амерички филм је, као "декадентан и реакционаран", нарочито био у 
немилости: против тог "страшног и разорног холивудског опијума", чији је 
првостепени задатак био да "скрене пажњу људи са социјалних  проблема на 
проблеме психопатолошке, да свијест људи отрује, загуши или зачара сценама 
смрти, убиства, кошмара, привиђења, порнографије и домаће идиле, да у 
људима одгаја зоолошка расположења, атавистичке инстинкте, дивљење 
злочину и злочинцима, страст према гангстерским доживљајима", захтевана  
је беспоштедна борба и употреба "најоштријих средстава критике и 
детронизације" (Марковић 1996: 438).  

После сукоба са ИБ-ом ситуација се радикално мења: број совјетских 
филмова опада тако нагло да већ 1950. године није откупљен ниједан 
(интересовање гледалаца није порасло ни после отопљавања односа између 
две земље и поновног враћања совјетског филма у југословенске биоскопе), а 
широм се отварају врата за увоз филмова са Запада, што је омогућено 
новчаном помоћи Америке (Димић 1988: 179). Ипак, на отварање према 
Западу многи су, природно – пре свега у партијском чланству, пристајали 
тешко и невољно, и прећутно га толерисали, доживљавајући га као нужно зло 
и издају сопствених идеала. Они су с неповерењем гледали на улазак 
производа западне културе; било је доста расправа о штетним утицајима 
америчког филма на морал и идејно усмерење омладине, али покушаји да се 
делује на генерације које су тек стасавале и које су се све више окретале 
новим темама и облицима забаве („искуство послератне генерације доспевало 
је у све већу конкуренцију са социјалним памћењем учесника рата" – 
Зундхаусен 2008: 390) остајали су без већег успеха. Процеси вестернизације 
готово свих подручја живота напредовали су незаустављиво.   

Једна од најзначајнијих симболичних прекретница догодила се 1950. 
године, када је у београдске биоскопе стигао амерички музички филм Бал на 
води. Колор-спектакл Џорџа Сиднија из 1944. године доживео је овде 
незапамћену популарност, постајући убрзо култни филм домаће публике. 
Људи су масовно одлазили у биоскоп, чекали у редовима да дођу до карте, а 
многи су, фасцинирани, ишли да га виде више пута. Овај филм је за две сезоне 
приказивања гледало готово 80% Београђана - феномен какав се више никад 
није поновио (нав. према Марковић 1996: 450).  Са овим мјузиклом су, у 
пуном сјају, у југословенску свакодневицу ушле и прве слике западњачког 
света потрошње. Лепе девојке у купаћим костимима, џез музика, базени, 
шарени, бајковити, опчињавајући призори живота у изобиљу које је филм 
приказивао, раскош и разонода,  гламурозни dream world – тада фантазија и за 
велики број Американаца – нису имали ничег заједничког са стварношћу 
земље која је претрпела једну од највећих катастрофа и у којој је сећање на 
ратна разарања било још веома живо. За огромну већину овдашњих гледалаца, 
свет о коме је тај филм говорио био је нестваран,  недоступан и далек као 
друга планета. Слике материјалног благостања које је полугладно 
становништво са дивљењем хрлило да види – потпуни контраст свеопштој 
оскудици у којој се живело (а и ономе што се до тада нудило у биоскопима, у 
којима су играли само совјетски и партизански филмови, a није било филмова 
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из савременог живота) – биле су без сумње начин да се макар накратко изађе 
из суморне једноличности послератне свакодневице. Оцењујући разлоге 
незапамћене славе овог филма у Београду, Богдан Тирнанић каже: "у то једно 
херојско време у којем је постојала само једна боја, у којем је све било 
униформисано, сиромашно, без икаквог софта, у то доба епохалног сивила, 
Бал на води је унео један елеменат који је био напросто разоран. Први удар 
тог филма, то је била нека врста духовне атомске бомбе која је апсолутно све 
разорила" (нав. према Марковић 1996: 450).       

За један танак слој политичке елите, међутим, благодети света из тог 
култног филма нису биле тако далеке и недостижне. "Нова класа" или "црвена 
буржоазија", како је касније названа, веома је брзо научила да у њима ужива, 
нимало не зазирући од западњачке потрошачке декаденције. На њу се идеја 
једнаких стомака није односила. Уз комфорне станове, право на аутомобил, 
летовалишта, места у ложама на спортским стадионима, снабдевање преко 
посебних магацина и бонова, односно – уз  ексклузиван приступ начину 
живота и производима из света који су тако оштро реторички нападали, 
припадници владајућег слоја уживали су све привилегије живота на високој 
нози. Непримереност стила живота водећих комуниста идеологији коју су 
заступали, раскорак између речи и дела, постаје убрзо предмет критике неких 
истакнутих представника саме те елите. Остала је запамћена афера настала 
око кратке сатире Бранка Ћопића, објављене 1950. године у часопису "Јеж", 
под насловом Јеретичка прича, у којој се са иронијом описује дан на одмору 
једног политичког функционера, који он проводи у отменом летњиковцу на 
мору, уживајући у доколици и тривијалним разговорима са припадницима 
нове социјалистичке елите. Та прича је покренула серију осуда из партијских 
и књижевних кругова, а јавно га је напао и сам Тито (Димитријевић 2011: 105-
108)3 Још већи скандал, и због теме а и због политичке позиције аутора, 
изазвала је приповетка Милована Ђиласа Анатомија једног морала, из 1954. 
године. У њој се говори о патњама младе жене партизанског генерала, коју, 
зато што је грађанског порекла, не прихватају у свој круг партизанске супруге 
истакнутих политичких функционера – нова друштвена елита. Опис лагодног 
живота привилегованог слоја, и то из пера најближег Титовог саборца и 
сарадника, опис "хипокризије морала" нове класе, узбуркао је духове у самом 
врху власти. Поводом Анатомије и серије критичких чланака на рачун нове 
партијске бирократије, које је објавио у Борби и Новој мисли, Ђилас је на 
ванредном пленуму ЦК КПЈ, сазваном почетком 1954. године и директно 
преношеном преко радија и звучника на јавним местима, удаљен са свих 
функција у Партији (Димитријевић 2011: 105–113; Богдановић 2011: 4).  

Без обзира на оваква идеолошка превирања унутар културне и 
политичке елите, свеукупни животни токови водили су ка већој економској и 
политичкој либерализацији. Земља је брзо напредовала у многим областима. 
Динамичан развој у правцу изградње модерне државе, који је Југославија 

                                                        
3 Занимљиво је да је у нападима на Ћопића учествовао и Милован Ђилас. Види о томе: 
http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=417.0.          
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доживела у првим послератним деценијама: индустријализација, 
електрификација, урбанизација, изградња путева, железнице, пораст 
образовног нивоа становништва, пораст запослености, те квалитета живота, 
укидање социјалне дискриминације, правно изједначавање жена с 
мушкарцима итд., у великој је мери био у складу са прокламованим 
опредељењима Партије, заснованим на идеји прогреса, саставни  део њене 
идеологије. Од сиромашне аграрне земље, у којој је 1945. године удео сеоског 
становништва у укупном броју износио преко 70 посто, и која је из рата 
изашла потпуно уништене инфраструктуре, Југославија је у кратком времену  
прерасла у државу на прагу пуне индустријализације (Зундхаусен 2008: 388). 

Следствено томе, смањује се број пољопривредног становништва, повећавају 
се миграције у градове (шире се постојећи, граде се нови), а број запослених  
радника и радница броји се на милионе. Период обнове и изградње, у којем је, 
као и у другим социјалистичким земљама, приоритет имао развој индустрије, 
трајао је до средине педесетих. Јула 1955. године Тито је рекао да "не може 
само једна генерација да понесе терет социјалистичке изградње и најавио је 
нову привредну политику која ће више бити оријентисана на потрошњу" 
(Исто: 389),  која ће, дакле, у први план ставити материјалне потребе 
становништва и њихов животни стандард. Оно што је била привилегија 
повлашћене врхушке у првој деценији после рата, сада је на неки начин 
требало да постане доступно већини становништва. Тренд пораста куповне 
моћи грађана, а с њиме и квалитета живота, уз растуће уверење да је то 
потреба савременог доба али и право човека, убрзано је мењао југословенско 
друштво већ од средине педесетих. Те промене, највидљивије у подручју 
урбане свакодневице, постају такође популарне теме и у ондашњим медијима. 
Написи у штампи, радио-емисије, позоришне представе итд., углавном 
хумористичког садржаја, све више пажње посвећују жељама, проблемима, 
конфликтима и аспирацијама везаним за свакодневни живот савременог 
човека, засићеног великим ратним и историјским темама.        

Вероватно најслушанија, а по многим оценама и најбоља 
хумористичка радио- емисија на територији тадашње Југославије, било је 
Весело вече, којe је већ од 1949. године емитовао Радио Београд, а у чијем је 
прављењу учествовао већи број студија из целе земље. "Сваке недеље у осам 
почињало је 'Весело вече', а већ од пола осам креће стампедо јер, рецимо, у 
једној улици у то време било је можда само два радио апарата. Недељом увече 
празниле су се улице, ресторани и биоскопи. Статистика показује да је тада на 
један радио пријемник долазило 63 становника. Лако је замислити каква је 
гужва била испред звучника, по парковима, на трговима и по домовима 
ретких срећника који су имали тада легендарне 'космај' радио апарате".4 
Огромну популарност, са бројним гостовањима широм земље, доживео је, на 
пример, и позоришни комад Заједнички стан, Драгутина Добричанина, из 
1951. године, који је сатирично, у маниру Веселе вечери и са истим 
протагонистима, описивао актуелну стварност тзв. малог човека. Готово десет 

                                                        
4 http://www.youtube.com/playlist?list=PLA631E7E07BED213F 
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година касније Маријан Вајда ће снимити филм Заједнички стан,5 према 
истоименој представи и уз свима препознатљиве и обожаване тумаче ликова 
позоришних и радио комедија. Филм који описује типичну стварност 
југословенских градова раних педесетих – друштво немаштине, у којем није 
било ни новца ни робе, у којем је једна од кључних ствари била борба за 
основне потребе, за сопствени део крова над главом, макар и у заједничком 
стану за више породица – у време када се појавио, већ је на известан начин 
био анахронизам. Друштво се убрзано кретало напред,  а теме и проблеми 
јунака ове комедије већ су били прошлост, нешто што је "остајало за нама". 
Али управо зато се кроз особине кључних ликова уочавају веома јасни, први 
наговештаји духа новог времена, времена које ће обележити доминација 
западног културног обрасца и његових вредности. У једном таквом стану, још 
у изградњи, срећемо међу ликовима и досељенике са села и младе 
интелектуалце који у великом граду траже своју шансу; најпозитивнији међу 
њима је апсолвент медицине Миша (Мића Татић), студент одликаш, оличење 
поштења, скромности и несебичности, правичан и добронамеран, свима од 
помоћи, узор-лик, идеал новог социјалистичког нараштаја, будућности каквој 
земља стреми. Његова "природна" партнерка, а после низа комичних заплета - 
и званична животна сапутница, јесте исто толико смерна и поштена, 
сиромашна студенткиња из провинције Љубица (Милена Дравић), која живи 
са дедом и родитељима и вредно спрема испите, не жалећи се на готово 
неподношљиве услове. Насупрот Миши стоји вечити студент Пепи (Чкаља), 
илегални подстанар, набеђени песник, ситни преварант, нерадник и 
сналажљивац, безобзирни материјалиста, са којим под руку, као савршен спој, 
иде празноглава монденка Лула (Бранка Митић), сестричина једне од 
подстанарки у заједничком стану. Тој каћиперки је најважније да лепо изгледа 
и да се облачи по последњој моди, због чега прати иностране ревије и копира 
моделе, и све подређује томе, не бирајући начин да оствари своје жеље. 
Некада је она била Мишина девојка, али је у међувремену постала "нешто 
друго", није више "чедна", важни су јој само "форма и леп изглед", и он за њу 
такву више није заинтересован. Њене покушаје да га поново освоји одбија 
речима: "Некад си носила просте ципеле и једноставне хаљине и фризуру, а 
сада си нешто друго. Сад си лепо обучена". Наклоност аутора комедије (а 
свакако и публике, првенствено женске, која је у време у које је смештена 
радња филма могла да се идентификује само са простим ципелама и 
једноставним фризурама, јер за више од тога није имала) очигледно није на 
њеној страни, као што није ни на Пепијевој. Њих двоје су – једноставно – 
симпатични негативци, предмет подсмеха због својих испразних амбиција и 
начина на који покушавају да их остваре. Кроз Лулин лик, међутим, почиње у 
филму да се отвара простор за долазећи конзумеризам и да се промаља будућа 
модерна жена – не више партизанка и ударница, већ жена која се дотерује, 
која полаже на свој изглед, која је заводљива, слободна, и која троши. И стога, 
у складу са тада преовлађујућим идеолошким наративом, који још увек није 

                                                        
5 Комедија Драгутина Добричанина, режија М. Вајда, Авала филм, 1960. Играју: Миодраг 
Петровић Чкаља, Мића Татић, Драгутин Добричанин, Милена Дравић, Бранка Митић и др. 
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дозвољавао потрошачке садржаје у социјалистичким условима, та жена носи 
негативан предзнак, она је социјалистички стереотип западњачке површности 
и декаденције. Слике живота из Бала на води, које су 1950. године стотине 
хиљада људи гледале као недостижан сан, или какве су биле привилегија само 
политичког јеt seta, појављују се у овом конкретном лику као назнака 
могућности да нешто од тога може бити и део наше стварности. Истина, 
Лулин лик представља аберацију за време у које је радња комедије смештена, 
потпуна је супротност од узор-особина послератне другарице, али он – кроз 
начин на који се Лула облачи и улепшава, на који проводи слободно време, 
које узоре опонаша – кроз њено свеукупно држање, дакле, наговештава појаву 
жене модерног доба, нових друштвених трендова, нове моде и нових укуса, 
који ће оне постојеће веома брзо истиснути на маргину. За необично кратко 
време, тај нови модел женствености, обликован према узорима потрошачке 
културе, који је готово карикатурално био приказан кроз Лулин лик, почеће да 
се промовише на страницама дневне и забавне штампе – сада као пример за 
углед савременој жени. Рецимо, у часопису "Илустрована политика", који 
почиње да излази 1958. године у Београду, редовно се, у рубрици Женски 
разговори, објављују текстови везани за негу и лепоту жене, извештава се о 
новостима у свету моде, о одржаним  ревијама у земљи и иностранству, о 
најактуелнијим линијама и кројевима које лансирају светске модне куће итд. 
Тако су, примера ради, из текста Овог лета на мору и речним плажама 
читатељке могле да се обавесте о најактуелнијим модним детаљима којима би 
требало да допуне своју гардеробу за летовање, између осталога – и да ће тога 
лета хит бити уске панталоне до чланака, да прошлогодишњи купаћи костими 
из два дела више нису у моди, да је за плажу добро имати торбу од пластике, 
да су од обуће пожељне "лаке балерине, рокенрол ципеле, папуче или 
'апостолске' сандале, да је важно набавити креме и шешире..."6 Набавити, 
набавити!     

 Монденка Лула с почетка педесетих само ће деценију касније возити 
скутер централним београдским улицама, сада као водећи женски лик у 
филму Љубав и мода, Љубомира Радичевића из 1960. године7. Та слика младе, 
лепе, независне, модерне велеградске девојке Соње (Беба Лончар) потпуно је 
променила претходни стереотип и практично за неколико година постала 
оличење идеала жене новог времена. Јунакиња филма је свестрана 
студенткиња, која се у слободно време бави и летењем у једном аеро-клубу: 
на мотору кружи градом, у једрилици – изнад њега. Клуб, међутим, није у 
могућности да члановима плати  колективно летовање и одржавање аеро-
смотре, па млади летачи одлучују да сами направе приредбу и тако зараде 
нешто новца. У паралелној причи пратимо како се у београдској модној кући 
"Југошик", у којој је главни дизајнер Соњин младић Бора (Раде Булајић), 

                                                        
6 Илустрована политика, год. II, бр. 31, Београд 9. јун 1959, 40–41 (издавач: НИП 
Политика). 
7 Производња: Авала филм 1960. Сценарио: Ненад Јовичић и Љубомир Радичевић. Играју: 
Беба Лончар, Душан Булајић, Мија Алексић, Миодраг Петровић Чкаља и др. Музичке 
нумере изводе: Ђуза Стојиљковић, Иво Робић и Габи Новак. 
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ужурбано припрема ревија високе моде. Међу менаџерима је узбуна, јер се 
открило да  ће конкурентска фирма "Југомода", која је прекршила договор о 
међусобној сарадњи, пре њих представити тржишту своје моделе одеће. Соња 
и њени пријатељи из аеро-клуба нашли су се, сплетом околности, усред 
надметања пословних конкурената. Тражећи начин да предухитри нелојалну 
конкуренцију, "Југошик" ће ангажовати ту групу младих да – уместо манекена 
који нису на време допутовали из Италије – прикаже колекцију публици и 
организује програм модне ревије. Спектакуларна парада моде одржава се на 
броду, уз ватромет, а одушевљене посетиоце забављају тада највеће звезде 
југословенске забавне музике. Све што се ту може видети: модерно урбано 
окружење, млади свет одевен по последњој моди, игранке, музика, гламур, 
авиони, аеродроми, путовања у иностранство – пројекција је слика 
карактеристичних за западни стил живота, које су пак са социјалистичком 
идеологијом, а и са друштвеном стварношћу времена на које се филм односи, 
имале мало тога заједничког. Већ сама тема филма – мода, као један од 
најексплицитнијих производа потрошачке културе, а практично и све остало – 
од такмичења између два предузећа, односно тржишног пословања, до 
потпуног изостављања било које референце на политичко уређење земље и 
њене симболе (једина индиција је ословљавање са друже и другарице),  јасно 
говори о томе до које је мере идеја потрошачког друштва у социјалистичким 
условима постала прихватљива и афирмисана практично без икакве задршке. 
Овај филм је био један од убедљивих показатеља да је западна популарна 
култура на добром путу да дефинитивно освоји "срца и душе" југословенске 
јавности.8  

Процеси социјалног и културног преображаја доживеће свој пуни 
замах средином шездесетих, наравно у оној мери у којој је социјалистички 
оквир то дозвољавао. Развој југословенске варијанте конзумеризма, који је 
ишао напоредо са порастом животног стандарда и куповне моћи, водио је ка 
све већој вестернизацији друштва, поготову у подручју урбаног свакодневног 
живота и међу припадницима генерације рођене после рата. Значајну улогу у 
тој трансформацији одиграли су најпре радио и штампани медији. Још од 
почетка педесетих почињу да излазе стрипови са америчким јунацима, 
огромне тираже достижу наслови из популарне књижевности, попут 
детективских, вестерн и херц-романа (југословенским читаоцима је било 
доступно практично све са америчке књижевне сцене,   укључујући и дела 
врхунских савремених писаца) (Вучетић 2011: 17–24)9,  преносе се 
фотографије и вести из света моде, покреће се излажење домаћих 
илустрованих и модних часописа, који су у потпуности опонашали западне 
узоре итд. (Вучетић 2011:32-40; Димитријевић 2011: 143–159). Преко радија 

                                                        
8 Детаљну анализу филма Љубав и мода, као примера "културализације конзумеризма" у 
СФРЈ, види у: Димитријевић 2011: 172–225.     
9 Забавна литература доживљава прави процват  60-их година прошлог века. Крими и 
детективски романи штампани су у милионским тиражима, а како наводи  П. Марковић – 
само дневни лист Политика објављује средином 60-их око 150 таквих наслова годишње 
(Марковић 1996: 483).  

_______________________________________________ 
Nova srpska antropologija: antropologija filma - 75



 Гласник Етнографског института САНУ LX (2) 
 

 116

се емитује западна музика (почетком шездесетих на радију је почео да се 
пушта рокенрол, музика која до тада није била део званичног радијског 
програма, и то први пут у емисији Музички аутомат коју је водио Никола 
Караклајић10), по већим градовима концерте одржавају велика имена у свету 
џеза, грамофонске куће као РТБ и "Југотон" издају хитове страних певача и 
поп група, а расте и продукција плоча домаћих извођача (препеве 
најпопуларнијих песама врло брзо смењују њихове оригиналне нумере). У 
шездесетима је у успону телевизија, и она преузима примат као кључни медиј 
(а и симбол) масовне културе путем кога су се западне вредности 
промовисале на најпродорнији начин и стизале у све већи број домова широм 
земље.11 У почетку експерименталног карактера, југословенска телевизија је 
већи део садржаја попуњавала директним укључивањем у италијански 
програм, преносећи углавном емисије забавног и ревијалног карактера. Још 
увек малобројна, телевизијска публика је на овај начин била у току са 
најновијим трендовима у свету популарне музике, пратила наступе тада 
највећих звезда, попут Рите Павоне и Доменика Модуња, и била у могућности 
да "скида" не само музичке хитове или кораке твиста, него и иновације у 
одевању, шминкању, обликовању фризура итд. Чувени фестивал у Сан Рему, 
стецишту монденског света Европе, на пример, осим као директан модел по 
коме су шездесетих година настали домаћи фестивали забавне музике – 
"Опатија", "Загреб" и "Београдско пролеће", послужио је и као позорница са 
које су се копирали и музички и модни стилови. Шездесете су и време 
потпуне доминације и огромне популарности страних, пре свега америчких 
телевизијских серија и филмова, цртаних јунака из Дизниленда, каубоја и 
Индијанаца, лекара и детектива, прича и слика које су, такође, уводећи 
свакодневно југословенске грађане у амерички сан (Вучетић 2011: 71–90),  
одиграле значајну улогу у ширењу трендова прозападног усмерења и 
прихватању нових вредности и погледа на живот међу свим генерацијским 
слојевима.   

Паралелно са оваквим развојем медијске сфере шездесетих, 
Југославија улази у раздобље значајног привредног успона, раста стандарда и 
куповне моћи грађана.12 Захваљујући томе, људи су све чешће били у 

                                                        
10 Караклајић је као шахиста путовао по свету и са путовања доносио грамофонске плоче, 
промовишући рокенрол и  поп музику  у  својим веома слушаним музичким емисијама. 
Прво емитовање Битлса на радију, на пример, било је у његовој емисији Музички аутомат. 
Средином шездесетих покренуо је емисију Вече уз радио (ишла је понедељком и трајала 
два сата), која је дала огроман допринос домаћој популарној  музици. Први снимци 
југословенских поп група, као што су  Силуете и Елипсе, на пример, настали су 
захваљујући гостовању у програму код Караклајића.  Види: http://exyufurka.mojblog.rs/p-
hronoloski-fragmenti-vece-uz-radio-/110795.html;  упореди:  
http://www.audioifotoarhiv.com/gosti%20sajta/NikolaKaraklajic.html. 
11 О утицају телевизије на свакодневицу види: Драгићевић-Шешић 2007.   
12 У раздобљу 1953-1963. просечни годишњи раст производње износио је 9,5%, а приватне 
потрошње – 10%, што је тадашњи југословенски привредни раст уврстило међу највеће у 
свету. У периоду 1958-1964. године, друштвени производ повећан је за око 8,1%; 
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могућности да набаве и предмете који су дотад до њих допирали углавном 
преко слика из часописа и путем телевизије. Развоју југословенског 
потрошачког друштва посебно су допринеле реформе у привреди из 1965. 
године, којима су уведени елементи тржишне економије и смањена улога 
државе у привредном планирању и пословању. Уз то, постаје дозвољено 
ограничено приватно власништво, људи слободно путују унутар земље и ван 
ње, стичу право на поседовање приватних девизних рачуна, либерализује се 
увоз робе из иностранства, охрабрује се компетиција међу предузећима итд.         

 Непосредно након рата, потребе за производима широке потрошње 
могли су да задовоље тек малобројни – личним увозом, тј. преко поклон-
пакета које су добијали од родбине и пријатеља из иностранства. Тако, на 
пример, "Илустрована политика" објављује 1959. године текст у коме се, на 
основу података са београдске царине, детаљно анализира кретање броја, као 
и садржине поклон пакета који су од рата наовамо стизали на адресе 
приватних лица.13 Из тог исцрпног извештаја може се пратити и како су се 
током времена мењале потребе и жеље прималаца поклона, односно, која роба 
је у ком тренутку била нарочито актуелна и како се развијало домаће 
тржиште.  Док су, на пример, у првим послератним годинама, у пакетима 
стизале основне животне намирнице, попут брашна, пиринча и конзерви свих 
врста,14 педесетих година најтраженији постају деликатеси и чоколада, најлон 
чарапе, козметика, штофови и електрични апарати - магнетофони, усисивачи 
и фрижидери. "Понекад се", каже аутор тог текста, "хитно шаљу у Београд 
или Загреб и неке хаљине најновијих кројева па се, каткад, на основу поклон-
пакета оцењује шта је тренутно најмодерније, рецимо у Италији". Те 1959. 
године, сазнао је новинар од царинских службеника, најчешће су стизали 
пакети са новим и половним телевизорима – роба које овде није било 
довољно; исто тако, укупан број пакета опадао је из године у годину, док је 
вредност робе у њима расла, што је јасан индикатор тога да се све више 
производа бећ тада могло набавити и у домаћим продавницама. Артикли који 
се овде нису производили, пре свега – модерна одећа дизајнирана  по 
западним узорима, као што су били тада нарочито популарни мантили 
шушкавци, тергал сукње и фармерице, куповали су се најчешће у Трсту. Са 
тих чувених шопинг (али и шверцерских) тура стизали су разноврсни, па и 
најпрестижнији одевни предмети западне модне продукције, те значајно 
утицали на промену дотадашњег стила одевања (Велимировић 2008: 18; 
Вучетић 2011: 33). Захваљујући томе, кожне јакне и фармерице – симболи 
једног другог, другачијег, западног света – брзо су постајале део уобичајене 
униформе младих и по југословенским градовима.  

                                                                                                                                        
индустријска производња расла је по стопи од 12% годишње; пољопривредна производња 
порасла је за 40%; национални доходак по становнику повећавао се по стопи од 7,6%.  

Наведено према: Вучетић 2011: 48. Упореди: Zundhausen 2008: 388.  
13 Илустрована политика бр. 31, 9. јун 1959, Београд, 29.  
14 О каквој се немаштини и недостатку основних производа радило види детаљније у: 
Селинић 2003: 171-190. 
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 У истом раздобљу је веома порасла потрошња трајних добара: радио-
апарата, телевизора, фрижидера, електричних шпорета, машина за веш и 
других предмета за домаћинство, па и аутомобила, најпре из увоза, а потом и 
пореклом од домаћих произвођача („Електронска индустрија" из Ниша, 
"Обод" са Цетиња, "Горење" из Велења), као још један од значајних 
индикатора трансформације послератног друштва са јаким традиционалним 
обележјима у модерно потрошачко друштво. Једну од крупних промена 
везаних за задовољавање потрошачких жеља грађана и модернизацију 
свакодневице представљало је отварање самопослуга и робних кућа (Вучетић 
2011:  60-71).  Ове нове врсте продавница, са широким асортиманом робе која 
се могла купити на једном месту - према моделу америчког начина куповине, 
освојиле су за необично кратко време читав југословенски простор. Када је 
1959. године отворена Робна кућа Београд  – "огледало тржишта и симбол 
модерне трговине", са педесет продајних одељења разноврсних производа, 
као на "укусно уређеној изложби", одушевљени Београђани су, како пише у 
репортажи поводом тог догађаја, просто јуришали на пуне штандове, којима 
је првих дана било готово немогуће прићи од гужве: узимали су кредит у 
банци смештеној у истој згради, испробавали моделе у кабинама, слушали 
музику са слушалица, возили се првим покретним степеницама у граду. 
Флуоресцентне слике света потрошње које су долазиле са малих екрана, сви 
његови статусни симболи, постајали су сада живи призори и домаће 
реалности:  "Изгледало је као да ће све живо зачас покуповати (…). После су 
купци на све то научили, као што су научили, пре неколико месеци, да се сами 
послужују у продавници за самопослуживање. Све им постаје, све више, 
обично. Нису ни осетили да су и сами постали савременији купци у једној 
савременој робној кући".15 У истом броју, "Илустрована политика" доноси и 
фото-репортажу Фрижидерска грозница која сликом и речју описује општу 
навалу потрошача на одељење са фрижидерима у тек отвореној робној кући: 
"Отегли су се редови и потсетили нас на времена када се чекало за 
намирнице" – извештава лист, сугеришући да су такви редови прошлост, те да 
су се у међувремену, са порастом благостања, промениле потребе и прохтеви 
грађанства. Другим речима – "наши снови постали су стварност. " 

Међутим, овакве промене у друштву нису сви прихватали с 
подједнаким ентузијазмом. Увођење и експанзију  потрошачке културе, те 
новог система вредности повезаног с тим процесима, један број грађана 
доживео је као напуштање социјалистичког пута, као издају идеала у које су 
веровали и на којима је друштво било засновано. Та врста разочарања 
искрених поборника прокламованих принципа социјалне правде и једнакости 
међу људима, мањине која се тешко прилагођавала новим околностима, тема 
је филма На место, грађанине покорни, редитеља Р. Л. Ђукића, једне од 

                                                        
15 Илустрована политика бр. 38, г. II, 28. јул 1959, Београд, 16.  
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најпопуларнијих комедија из средине шездесетих.16 Главни јунак ове филмске 
приче, назван Цуле Покорни (Мија Алексић), референт је продаје у једном 
трговинском предузећу, задужен за извоз жабљих батака у Италију. То је 
скроман, тих и пожртвован човек, сав предан послу, заокупљен идејом да 
своје предузеће и ширу заједницу учини бољим и напреднијим, вредан 
трудбеник коме је добробит колектива важнија од личне, који чврсто верује да 
је појединцу добро тек онда када је свима добро (јер, како каже у једној сцени: 
"Ако заједница буде имала пуно жаба, сви ћемо јести батачиће"), и који је 
веома забринут због тога што види да се у друштву ствари озбиљно мењају, да 
свако почиње да мисли само на сопствене интересе и сопствени стандард. За 
његове идеале очигледно нема разумевања ни у породици, ни међу 
пријатељима, ни међу колегама с посла. Несебични поштењак, који никада 
није тражио ништа за себе – ни бољу плату ни боље место, и који, за разлику 
од најближих пријатеља, нема свој ауто и још увек живи са женом у 
родитељском стану, у трогенерацијској заједници, управо због таквих својих 
особина постаје у очима околине неспособњаковић вредан само подсмеха: 
жена му спочитава што само он није зарадио ништа, родитељи му замерају 
несналажљивост и наивност, пријатељи га не схватају озбиљно, директор 
избегава и да саслуша његов план о повећању производње жаба. Другови из 
младости, са којима је делио исти поглед на свет, сада живе у складу с новим 
временом: Медени (Ђокица Милаковић) зарађује и плату и хонораре од којих 
купује кола, Амазонац (Љуба Тадић) пише демагошке, политички коректне 
чланке за новине у којима критикује појаве личног богаћења, апелује на свест 
појединца и залаже се за то да друштво "заједничким снагама гура у 
стандард", док са друге стране ужива у свим благодетима конзумеризма: има 
леп стан, сопствени ауто, изводи жену на отмена места, посећује ноћне 
клубове, да би онда наступ стриптиз плесачице у једном таквом клубу 
коментарисао међу  пријатељима  као "бедно буржоаско иживљавање". У 
друштву у коме сада очигледно преовлађују вредности средње класе, мали 
поштени грађанин Цуле "штрчи", не уме да се снађе. Примеран друг, чије се 
особине не уклапају у нову констелацију, постаје смешан и неразумљив 
анахронизам, социјалистички Дон Кихот у борби за вредности за које се 
друштво још увек декларативно залаже, странац у сопственој средини и 
времену. Током компликоване радње филма, Цуле Покорни доспева у руке 
банде међународних трговаца дрогом и услед сплета околности удише 
хероин. Под утицајем моћног наркотика, наш јунак на тренутак мења своју 
природу: несналажљиви лузер наједном постаје херој који се одважно и без 
длаке на језику обраћа са импровизоване говорнице пролазницима на улици, 
говори оно што мисли и осећа о правцу у коме се друштво креће, апелујући на 
људе из свог окружења да се сете младости и "времена кад је друг био 
вреднији од брата". Дејство хероина, међутим, убрзо престаје; посматрачи, 
који као да су за тренутак били хипнотисани, непријатно затечени оним што 

                                                        
16 Сценарио и режија: Р. Л. Ђукић. Играју: Мија Алексић, Вера Илић-Ђукић, Миодраг 
Петровић Чкаља, Ђокица Милаковић, Љуба Тадић и др. Производња Босна филм, 1964. 
године.  
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су чули, полако се враћају у реалност. Сви поново заузимају своја уобичајена 
места и улоге, и живот се наставља као да се ништа није догодило. Цуле 
одлази усамљен, несхваћен и поражен – што симболично означава да је и 
идеја о колективним интересима пречим од појединачних доживела крах. С 
друге стране, увођење дроге у филмску радњу могло би да сугерише да се, и 
поред либерализације друштва, јавно, трезвено изношење критичких ставова 
на рачун политичког система није толерисало. 

Паралела између студента Мише, главног лика у филму Заједнички 
стан, и Цулета Покорног намеће се сама од себе. И једног и другог красе исте 
особине, само им различити контексти дају другачија значења. Тачније 
речено, онај идеал социјалистичког човека из песедестих, оличење 
несебичности и поштења, какав је био апсолвент медицине Миша, свега 
десетак година касније изокреће се у своју супротност. Сада тај узор-друг 
постаје предмет подсмеха – покорни грађанин Цуле, аберантни појединац, 
наивна будала и губитник који се не уклапа у захтеве и правила новог 
времена. А ипак, популарност Цулетовог лика била је огромна, симпатије 
публике су неподељено на његовој страни, упркос свему што симболизује 
или, можда, управо због тога. И оне су заправо поуздан знак да прокламовани 
социјалистички циљеви, које овде Покорни репрезентује, уступају пред 
другим вредностима, јер је  већ средином шездестих година већина гледалаца 
тешко могла да се поистовети с његовим идеалима и визијом будућности за 
какву се он залагао. Истина, било је политички пожељно подржавати их, од 
грађана се очекивало да јавно буду на његовој страни, али у стварном животу 
они то више нису били. Без обзира на званичну реторику и политичке 
директиве, људи су се у реалности "изјашњавали" својим новчаницима: свако 
је желео да има фићу, стан, викендицу, или да иде на годишњи одмор.    

*** 

Филмове о којима је овде било речи, широка публика је одушевљено 
прихватала, између осталог и зато што су се са ведрије стране, на лак и 
непретенциозан начин, бавили савременом стварношћу, а водеће улоге су 
играли Мија и Чкаља, најпопуланији комичарски пар социјалистичке 
Југославије. И мада се ти филмови не сматрају значајним остварењима домаће 
кинематографије (неке од њих, попут филма Љубав и мода, тадашња стручна 
критика је чак оценила као парадигму кича) (Димитријевић 2011: 213), они 
несумњиво – по темама које обрађују и по ликовима које профилишу, 
представљају значајан извор грађе о епохи из које долазе. Настале раних 
шездесетих, ове комедије веома сликовито описују и прате промене кроз које 
је југословенско друштво пролазило у две послератне деценије, начин на који 
се, прихватањем и ширењем конзумеристичке културе, мењала оријентација, 
систем вредности и у пракси постепено напуштао социјализам. Како је, 
тачније речено, настајало једно хибридно друштво, социјалистичко по форми, 
а потрошачко по садржају, један специфичан облик социјализма на 
југословенски начин.  
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Истина, ови  филмови се нису бавили тамнијим странама 
социјалистичке стварности на начин на који су то чинили ангажовани и 
критички филмови тог времена, па стога нису ни били на удару цензуре, нити 
су на било који начин санкционисани. На препреке су наилазили филмови 
који су отварали непријатна питања, говорили о проблемима радника, о 
сиромаштву, бесперспективности, о људима са друштвене маргине, зато што 
су нарушавали идеализовану слику живота, коју је власт  желела да 
пројектује. Али за разлику од тих, експлицитно политичких и критичких 
филмова, ови који су били имитација западног света, који су приказивали 
шарене слике и уносили весеље, као што је, рецимо, био филм Љубав и мода, 
нудили су визију жељене сутрашњице, антиципирали друштво које ће се 
појавити, промовисали нове вредности и промену оријентације. Они су били и 
рефлекс стварности, али и катализатор промена: осликавајући конзумерско 
друштво, тржишну економију, нови стил живота, они су  истовремено и 
утицали на то да се такве вредности брже прихвате. 
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Miroslava Malešević 

Temptations of a Socialist Paradise –  
Reflections of a Consumerist Society in  
Yugoslavian Films of the 1960s 

In a world divided by irreconcilable ideologi-
cal differences into the capitalist West and the social-
ist East, Yugoslavia itself has, since the early fifties, 
faced a permanent choice between two options, on the 
borderline between those two opposing blocs. Coerced 
by political circumstances, the country's leadership 
had chosen its own path into communism, formulated 
through the idea of worker self-management that se-
cured the belief among the people of Yugoslavia that they did not belong to either 
of the sides divided by the iron curtain. Although it was initially promoted as an ex-
pression of authentic Marxism, these unique political projects inevitably lead to an 
increasing openness toward the western world. The reduction of central government 
control over the economy, opening of borders, freedom of movement inside and 
outside the country, freedom of companies to trade abroad, permissible limited pri-
vate property etc. allowed for easier access to elements of a consumer society that 
were coming from the West.  

Getting closer to the western world, as a cultural and an economic process, 
in the early 1960s also became a subject of Yugoslavian cinematography, which 
had after a string of years of partisan films begun to deal with modern (urban) life.  

Through an anthropological analysis of the most popular domestic films 
made during that period, such as: Zajednicki stan, Nema malih bogova, Ljubav i 
moda and Na mesto gradjanine pokorni, in this paper I observe how ideological 
dilemmas concerning the first experiences of abandoning 'pure' socialism and the 
gradual acceptance of consumerism manifested in society (just prior to the 
economic reform of 1965.), the vision of some future society that came to exist and 
the encounter with the taste of its values and lifestyle (the appearance of market 
mentality where new rules become important – competition and a fight for personal 
interest, individualism opposed to collective socialist solidarity etc.). 
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Yugoslavia, worker 
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Odnos horora i humora:  
primer filmova "Hostel" i "Euro Trip" ∗ 

 
 

Apstrakt: U radu je reč o dva žanrovski različita filmska ostvarenja 
u kojima je identifikovan isti stimulans koji u jednom slučaju po-
kreće horor, a u drugom humor. Kao analitički okvir za razmatranje 
ovih filmova iskorišćena je teorija Noela Karola o odnosu horora i 
humora. Cilj je da se na primeru iz oblasti popularne kulture pred-
stavi ovaj odnos, kao i to da se ukaže na činjenicu da analiza putem 
pomenute teorije daje mogućnost sagledavanja percepcije i samog 
stimulansa koji pokreće horor i humor.  
 
Ključne reči:  horor, humor, Slovačka, istočna Evropa, film 

 
 

Uvod 
 
"There is some intimate relation of affinity between horror and humor. I 

have spent a great deal of time motivating this conclusion, however, because, 
though it appears unavoidable, it nevertheless is paradoxical or at least 
mysterious"  

 
Navedeni redovi reči su Noela Karola (Noël Carroll), profesora filozofije 

na univerzitetu u Viskonsinu, čiju je pažnju zaokupila interesantna veza 
između horora i humora koja je prisutna u popularnoj kulturi. Karola je, na-
ime, zaintrigirala pojava posebnog podžanra za koji je karakteristična sinteza 
potpuno suprotnih mentalnih stanja kao što su strah i smeh. Kao tipičan pri-
mer ovog zanimljivog spoja mogu se navesti filmovi poput Bitlđusa (Beetle-
juice), Gremlina (Gremlins), Porodice Adams (The Addams Family) ili Isteri-
vača duhova (Ghostbusters). Pored toga, a kako ovaj autor navodi, pomenuti 
podžanr nije ograničen isključivo na filmsko stvaralaštvo već se može zapaziti 
u osnovi različitih literarnih dela, satiričnih priča i stripova koji su doživeli 
veliki uspeh u recepciji od strane publike. Karol je, stoga, s teorijske tačke 

                                                      
∗ Tekst je rezultat rada na projektu br.147021: Antropološka ispitivanja 

komunikacije u savremenoj Srbiji, koji u celini finansira MN RS 
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gledišta postavio pitanje kako to da dva, na prvi pogled, opozita kao što su 
horor i humor, može pokretati isti stimulans, i da žanr koji ih u sebi objedi-
njuje može biti prihvaćen sa takvim neočekivanim oduševljenjem. "Čini se da 
prestrašivanje ne bi trebalo da bude zabavno i da ono što uzrokuje smeh ne bi 
trebalo da učini da vrištimo. Psihološki sentimenti pretežno povezani s hu-
morom podrazumevaju osećaj olakšanja i utisak bezbrižnosti. S druge strane, 
oni koji se dovode u vezu s hororom su osećanje pritiska, utučenosti i klaus-
trofobije."1 Pa ipak, može se konstatovati da je spoj humora i horora bio 
prisutan u književnosti još od samih začetaka horor žanra i da je egzistirao 
paralelno s njim.2  Kao najznačajnija pitanja, koja su zaokupila Karolovu 
misao, izdvajaju se sledeća: kako je unutar popularne kulture moguć prelaz od 
horora ka humoru sa tako očiglednom lakoćom, kao i problem jednog te istog 
stimulansa koji u nekim slučajevima pokreće humor, a u drugim horor. Kao 
primer autor poredi horor film "Kuća Frankenštajna" i komediju "Abot i Kas-
telo sreću Frankenštajna" u kojima je reč o istom čudovištu koje u prvom 
filmu pretenduje da izazove strah dok je u drugom predmet smeha. Kako, 
dakle, jedan isti objekat može izazvati dve tako različite emotivne reakcije 
kao što su smeh i strah? Imajući prvenstveno ovaj problem na umu, Karol je 
razvio teoriju o hororu i humoru koja objašnjava načine na koji su ova dva 
fenomena slični ali i načine na koje se razlikuju. 

U ovom radu će upravo navedena teorija poslužiti kao okvir za analizu dva 
filmska ostvarenja koja, međutim, ne spadaju u podžanr spoja horora i humo-
ra. Jedan od ovih filmova ubraja se u žanr horora dok se drugi klasifikuje kao 
komedija. Filmska ostvarenja o kojima je reč snimljena su u američkoj pro-
dukciji, između 2004. i 2007. godine i to su filmovi "Hostel" (prvi i drugi deo) 
koji po klasifikaciji spadaju u žanr horora i ovde će se tretirati kao jedan film, 
i film "Euro Trip"  kao komedija. Ova filmska ostvarenja, s druge strane, ima-
ju jednu zajedničku tačku, a to je isti stimulans koji je u prvom slučaju izvor 
straha, dok u drugom pokreće smeh. U tom smislu, ukoliko pomenute filmove 
dovedemo u vezu na osnovu istog stimulansa i sagledamo ih zajedno, oni se 
mogu posmatrati kao spoj horora i humora u tretiranju jedne iste teme. Upra-
vo je ova činjenica učinila navedene filmove zanimljivim za primenu Karolo-
ve teorije, iako oni ne spadaju u podžanr o kome ovaj autor pre svega govori. 
Na taj način će se na konkretnom primeru iz popularne kulture sagledati od-
nos naizgled u potpunosti različitih fenomena kao što su horor i humor. U na-
stavku rada će najpre biti dat osnovni opis radnje filmova, potom će biti uka-

                                                      
1 Carroll, N. 1999. Horror and Humor, The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, Aesthetics and Popular Culture, Vol.57, No.2: 145. 
2 Kako navodi Karol, ubrzo nakon objavljivanja klasičnog dela Meri Šeli, 

Frankenštajn, na pozornici počinju da se izvode parodije ovog dela sa humorističnom 
igrom reči u naslovima kao što su Frank-in-Steam, ili Franken-stitch. 
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zano na stimulans koji pokreće horor i humor u njima, dok će na kraju biti 
razmotren odnos ova dva fenomena i uzrok izbora odgovarajućeg objekta u 
analiziranim filmovima kao stimulansa koji podstiče strah i smeh.   

Na samom početku treba istaći osnovne sličnosti navedenih filmova. Reč 
je o mladim Amerikancma koji se nakon završene srednje škole otiskuju na 
nezaboravni put kroz Evropu. Ovde treba biti precizniji pa dodati da je u pita-
nju zapadna Evropa i da je osnovna namera junaka filma da posete, pre svega, 
ove zemlje. Međutim, sticaj okolnosti ih dovodi u istočnu Evropu, odnosno 
Slovačku3, gde radnje filmova kreću radikalno različitim tokovima.  

 
"Hostel"  

 
Ovaj film snimljen je 2005. godine i IMDB (The Internet Movie Database) 

ga klasifikuje pod odrednicom horor žanra. Radnja filma je sledeća: 
Tri mladića (dva Amerikanca i jedan Islanđanin) na svom putu kroz 

Evropu nađu se u Holandiji. Vidno uzbuđeni zbog svog putovanja, otvoreni su 
za nova poznanstva, eksperimente sa drogom i seksom. U takvim okolnostima 
upoznaju naizgled druželjubivog vršnjaka koji im toplo savetuje da posete 
Slovačku ukoliko žele da upoznaju i da se druže sa lepim devojkama, nama-
mivši ih provokativnim fotografijama istih. Ni ne sluteći šta ih tamo čeka, 
mladići odlaze u Bratislavu i odsedaju u preporučenom hostelu. U početku se 
stvari odvijaju po obećanju – u sobi ih dočekuju mlade, lepe i druželjubive 
devojke sa kojima započinju noćni provod i bliske kontakte. Međutim, uskoro 
jedan od mladića nestaje, a ubrzo za njim i drugi. Treći mladić, uveliko zabri-
nut za svoje drugove, insistira da ga jedna od devojaka odvede na mesto gde 
se oni nalaze i potom doživljava njihovu sudbinu. Ispostavlja se da su sva 
trojica završili kao žrtve tajnog društva pod nazivom "Elite hunting" koje za 
bogatu naknadu organizuje mučenje, sakaćenje i ubijanje mladih turista koji 
odsedaju u pomenutom hostelu. "Mušterije" ovog društva su bogati ljudi pom-
račenog uma koje ni najmanje ne dotiču agonija njihovih žrtava i uzaludno 
preklinjanje za milost. Sa njima se bolje upoznajemo u drugom delu filma, 
čija je radnja istovetna uz razliku što je sada reč o devojkama Amerikankama 
koje, namamljene obećanjima o lepom provodu, upadaju u istu zamku. U 
ovom delu filma vidimo da su to naizgled normalni, porodični, poslovni ljudi 
iz različitih delova sveta koji, dok doručkuju sa svojom decom ili održavaju 
sastanak s kolegama, putem svojih računara učestvuju u licitaciji u kojoj se 
nadmeću ko će ponuditi veću cenu za  mlade devojke koje ništa ni ne slute. 
Pritom, američki državljani se naročito visoko kotiraju na cenovniku tajnog 
                                                      

3 Iako već duže vreme postoji tendencija da se geografska oblast kojoj ova zemlja 
pripada naziva srednjom Evropom, u filmovima o kojima je reč Slovačka se eksplicit-
no pozicionira na istoku kontinenta. 
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društva. U oba dela filma, osoba koja je poslednja od svojih drugova upala u 
tu klopku uspeva da se izbavi, s tim što mladić iz prvog dela ipak biva 
pronađen i to na početku drugog dela filma kada je i brutalno ubijen. Devojka 
iz drugog dela uspeva da se spasi otkupivši svoj život novcem ali i ubistvom, 
budući da su to bila dva osnovna uslova koja su pred nju stavljena i ona na taj 
način postaje deo samog tog tajnog društva. 

U određenju žanra, Karol najpre polazi od junaka koji su za jedno os-
tvarenje karakteristični, i stoga postavlja pitanje sa kakvim se likovima sre-
ćemo u hororu. Očigledan lik bez kojeg se, po ovom autoru, ne može zamisliti 
ovaj žanr, jeste čudovište. "Horor žanr ima svoje heroje i heroine kao i drugi 
žanrovi, ali on. takođe. izgleda da sadrži poseban sopstveni lik, čudovište: 
Drakulu, vukodlaka, stvorenje iz Crne lagune, Fredija Krugera, Godzilu, King 
Konga i žive mrtvace. Štaviše, kao što ovi primeri pokazuju, horori često i 
nose naziv po čudovištu koje u njima srećemo."4 Kako, međutim, odrediti 
pojam čudovišta? Karol smatra da ovo biće treba tretirati kao proizvod fikcije, 
odnosno kao stvorenje čije postojanje nauka osporava. Po njemu, dakle, psi-
hotične ubice poput Normana Bejtsa ne spadaju u čudovišta, pa prema tome ni 
ostvarenje "Psiho" ne spada u žanr horora. S druge strane, većina psihotičnih 
ubica u filmovima se može svrstati u čudovišta budući da se odlikuju natpri-
rodnim poreklom poput Majkla Majersa ("Noć veštica" ) ili Džejsona ("Petak 
13."). Ipak, postoji jednostavan način usklađivanja korelacije između horor 
žanra i čudovišta, tako da je i film kao što je "Kad jaganjci utihnu" moguće 
svrstati u ovaj žanr. Naime, Hanibal Lektor bi se mogao smatrati čudovištem s 
obzirom da on predstavlja jedinstven i nepotvrđen slučaj u psihijatriji pa bi se 
stoga i mogao tretirati kao proizvod fikcije, s tim što je ovde u pitanju fikcija 
uma a ne tela kako se uobičajeno čudovišta zamišljaju.5   

Ukoliko kao jednu od osnovnih odrednica horor žanra prihvatimo čudo-
vište, nalazimo se pred problemom klasifikacije filma "Hostel". Da li, naime, 
onda ovaj film po Karolovoj teoriji uopšte spada u žanr horora? Da li se 
ubice-bogataši mogu smatrati čudovištima ili pak čudovište treba potražiti na 
drugoj strani? Uporednim razmatranjem samog filma kao i daljeg određenja 
čudovišta koje je Karol dao, dolazimo do odgovora na ova pitanja. Karol, na-
ime, smatra da nije samo ovo stvorenje lik na osnovu koga zasigurno možemo 
potvrditi da se radi o horor žanru. Kao primer toga autor navodi "Ratove zve-
zda" gde srećemo bića koja se jasno mogu okarakterisati kao čudovišta budući 
da bi njihovo postojanje nauka sigurno osporila. Ipak, niko nikada neće svrs-
tati "Ratove zvezda" u žanr horora. Ključ ovog problema je emotivna reakcija 
publike izazvana čudovištima u "Ratovima zvezda" i, recimo, u filmu (ili 
knjizi) "Hellraiser". Stvorenja u drugom filmu su, za razliku od onih u prvom, 
                                                      

4 Carroll, N. Horror and Humor, 148. 
5 Ibid, 148. 

_______________________________________________ 
Nova srpska antropologija: antropologija filma - 87



HOROR I HUMOR 

 

Етноантрополошки проблеми н.с. год. 3. св.1 (2008) 

107

zastrašujuća.6 Prema tome, da bi se jasno razgraničio horor žanr od bilo kog 
drugog žanra, neophodno je proniknuti u to šta tačno čini naše emotivne 
reakcije u odnosu na zastrašujuće čudovište. Ovo se na prvi pogled može 
učiniti nemogućim budući da je osećanje straha subjektivno i pitanje 
individualnog senzibiliteta. Karol, međutim, podseća da je horor žanr kreiran 
tako da vodi i kontroliše naše emotivne odgovore i to na takav način da bi u 
idealnom slučaju naša reakcija trebala da bude istovetna reakciji junaka priče 
koji se susreće sa čudovištem. Drugim rečima, kada je u pitanju horor film, 
publika bi trebala da proživljava isto emotivno iskustvo kao likovi u tom 
filmu koji dolaze u dodir sa nečim neprirodnim i zastrašujućim poput čudovi-
šta. Zato ovaj autor smatra da je u odgovoru na postavljeno pitanje dovoljno 
razmotriti emotivni odgovor samih junaka određenog horor ostvarenja. 

Sudeći po reakcijama gledalaca na premijeri filma "Hostel", reklo bi se da je u 
ovom filmu uspešno ostvarena kompatibilnost emotivnog odgovora junaka u fil-
mu i publike. Naime, prema izveštajima sa premijere ovog filma nekoliko ljudi za-
tražilo je medicinsku pomoć usled uzbuđenja izazvanog okrutnim i naizgled pri-
lično realnim scenama mučenja mladih ljudi.7 S obzirom na sentimente koje pre-
tenduje da izazove, kao što su bespomoćnost, panika, strah, teskoba, bezizla-
znost i utisak stravičnog bola, nije čudno što se "Hostel" jednoglasno svrstava u 
žanr horora. Ipak, još uvek ostaje nerazjašnjeno pitanje čudovišta u ovom filmu, 
a koje prema pomenutoj teoriji mora postojati. Šta je, dakle, to u  filmu "Hostel" 
što možemo smatrati neprirodnim, plodom fikcije i zastrašujućim?  

Ovde treba navesti još dve bitne odrednice čudovišta koje Karol, razmat-
rajući emotivne reakcije samih junaka određenog horor ostvarenja. izdvaja a 
to je da ovakva bića izazivaju osećaj gađenja, odnosno, da se tretiraju kao 
nečista i škodljiva. Autor, naime, ističe da pojedinac ne može biti u stanju 
straha ukoliko ne prepoznaje ono što je izvor tog osećanja, odnosno objekat 
prema kome je strah usmeren kao škodljiv. Drugim rečima, taj objekat kogni-
tivno mora biti klasifikovan kao nešto što predstavlja pretnju. Centralni pojam 
zahvaljujući kome se ova teorija izdvaja u odnosu na ostala promišljanja o 
hororu je, međutim, pojam nečistoće. U tom pogledu Karol se oslanja na teo-
rijske postavke Meri Daglas i Edmunda Liča po pitanju opažanja i shvatanja 
nečistog. Kao što je poznato, nečistoća se prema teoriji ovih autora pripisuje 
onome što se opaža kao kategorijalna greška i prelazi granice uspostavljene u 
konceptualnoj šemi kulture. Žigom nečistoće isto tako mogu biti obeleženi svi 
objekti koji se odlikuju nekom vrstom nekompletnosti kao što je truljenje i 
raspadanje ili pak bezobličnošću koja omnemogućava njihovu klasifikaciju 
poput đubreta. Ako se sa ove tačke gledišta osvrnemo na čudovišta koja nala-
zimo u žanru horora primetićemo da ona upravo odslikavaju probleme klasifi-
                                                      

6 Ibid, 149. 
7 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Hostel_%28film%29 
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kacije sa kojima se kultura suočava. Ona su gotovo po pravilu kategorijalno 
kontradiktorna. Mumija, Drakula i zombiji su, tako, u isto vreme i živi i mrtvi 
dok je, recimo, vukodlak polu-čovek, a polu-životinja. "Naš emotivni odgovor 
na horor uključuje ne samo strah već i odvratnost zato što su čudovišta pred-
stavljena kao nečista – gde se pod nečistoćom podrazumeva problematizacija, 
kršenje, prelaženje, rušenje ili jednostavno ometanje postojećih kulturnih 
kategorija, normi i konceptualnih šema."8 

Imajući u vidu sve do sada rečeno o određenju horor žanra i čudovišta, 
možemo bliže razmotriti film "Hostel". U ovom filmu ne postoji klasično 
čudovište poput vampira ili zastrašujućih duhova koji progone običan svet. 
Ono što se javlja umesto ovih bića jesu bogati ljudi koji zadovoljavaju svoje 
mračne potrebe ubijanjem nedužnih mladih ljudi. Analiza filma, međutim, 
ovde neće krenuti u pravcu razmatranja toga da li psihijatrija poznaje ovakve 
slučajeve i da li ove likove treba smatrati čudovištima. Umesto toga, naglasak 
će biti na tome da postojanje klasičnog čudovišta u ovom slučaju nije nužan 
uslov za svrstavanje pomenutog filma u žanr horora. Ono što je pak neopho-
dno za određenje ovog filma jesu pre svega emocije koje horor, prema Karolu, 
nastoji da proizvede. Za analizu filma "Hostel" je, dakle, bitno da izvor ovih 
emocija ne mora biti čudovište u pravom smislu te reči, kao što je to ovaj 
autor naveo u svojoj teoriji. To može biti bilo šta što se percipira kao čudovi-
šno, odnosno što ima predispozicije da se okarakteriše kao čudovište. Ovde 
još jednom treba istaći da se ovo biće opaža kao plod fikcije, zastrašujuće, 
potencijalno opasno i na kraju nečisto. 

Kada su u pitanju navedene karakteristike, pažnju treba usmeriti na samo 
tajno društvo čije su bogate ubice članovi. Iako je prema rečima reditelja kao 
inspiracija za film poslužio podatak o stvarnom prodavanju ljudi na Tajlandu, 
za čije ubistvo bogati plaćaju velike sume novca a zarad sopstvenog uzbuđe-
nja9, tajno društvo "Elite hunting" koje operiše u Slovačkoj bez sumnje može-
mo smatrati fikcijom kreiranom za potrebe filma. Njegovo postojanje, doduše, 
ne osporava nauka, ali je barem bitno to da ne postoje dokazi da ono zaista i 
postoji u Slovačkoj. Ovo društvo se, s druge strane, svakako može smatrati 
opasnim, odnosno škodljivim, s obzirom na prirodu posla kojim se bavi, oda-
kle ishodi osećanje straha. Što se tiče opažanja ovog društva kao nečistog, bu-
dući da je reč o filmu, najbolje je razmotriti njegovu vizuelnu predstavu koja 
doprinosi takvom utisku. 

U tom smislu najpre treba obratiti pažnju na samo mesto gde se odigravaju 
gnusna ubistva, odnosno na sedište tajnog društva. Reč je o ogromnoj napušte-
noj fabrici, razbijenih prozora i sivih, oronulih zidova. Uski put oivičen otpadci-
ma metala, srče i betona vodi kroz fabriku u skrivenu mračnu prostoriju s tam-
                                                      

8 Carroll, N. Horror and Humor, 152. 
9 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Hostel_%28film%29  
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nicama iza čijih se teških čeličnih vrata odigravaju ubistva. Zanimljivo je obra-
titi pažnju i na "zaposlene" u ovoj fabrici. Pored obezbeđenja u vidu korpulent-
nih muškaraca odevenih u crno, koji patroliraju hodnicima i nadgledaju čitav 
prostor unaokolo postavljenim kamerama, pojavljuju se i oni koji uklanjaju tra-
gove iskasapljenih tela ili pak pripremaju žrtve oblačeći ih u posebnu odeću i 
šminkajući ih u skladu sa zahtevima mušterija. Ova sorta je posebno interesant-
na budući da je čine isključivo fizički i/ili mentalno defektne osobe. Na čelu sa-
me organizacije stoji muškarac srednjih godina, oštrih crta lica, pogleda zaklo-
njenog tamnim naočarima i uvek u pratnji svoja dva psa. Bogate mušterije pot-
pisuju ugovor kojim se, pored plaćanja, obavezuju da svoje žrtve ne smeju osta-
viti u životu i da moraju pristati na tetoviranje znaka tajnog društva. Već je po-
menuto da se oni u svom svakodnevnom životu kriju iza maske običnih, nor-
malnih i porodičnih ljudi. 

Imajući sve ovo u vidu, pojam čudovišta ne treba ograničiti samo na ove 
poslednje. Ono što izaziva sentimente užasa, straha, jeze i pretnje jeste vizue-
lizacija sedišta tajnog društva, njegovog "osoblja" i, na kraju, njegovih mušte-
rija. Pored toga, sve do sada navedeno sadrži elemente zahvaljujući kojima 
ima potencijal da se percipira kao nečisto: napušten, ruinirani prostor, prekri-
ven đubretom doprinosi utisku nekompletnosti i bezobličnosti, dok su oni koje 
u ovom prostoru nalazimo kategorijalno kontradiktorni budući da naizgled ži-
ve običnim, svakodnevnim životima, a da su zapravo, u najmanju ruku, soci-
jalno problematični tipovi. 

Međutim, treba obratiti pažnju na još jedan veoma važan element horor 
žanra na koji Karol u svojoj teoriji skreće pažnju, a koji je ovde posebno zna-
čajan. Reč je o geografiji horor priče. Naime, kako ovaj autor navodi, geografija 
horor priče uglavnom postavlja čudovište u oblast koja je van običnog, ljudskog 
sveta ili mu je pak potpuno nepoznata. "Stvorenja dolaze iz marginalnih, 
skrivenih ili napuštenih mesta kao što su groblje, kanalizacija ili stare kuće."10 
Upravo iz tog razloga treba obratiti pažnju na to u kakvo okruženje je smešteno 
identifikovano "čudovište" u filmu "Hostel". Na samom početku rečeno je da je 
zemlja u kojoj su se mladi Amerikanci obreli u potrazi za avanturom Slovačka. 
Ova činjenica je veoma bitna i sa svoje strane doprinosi ukupnom doživljaju 
pomenutog filma. Pri predstavljanju geografije u koju je smeštena horor priča 
najbolje je osvrnuti se ponovo na način na koji to filmska slika čini. 

Nakon početnog oduševljenja zbog avanture u koju su se spontano upustili, 
mladi Amerikanci ubrzo vidno menjaju raspoloženje po izlasku iz voza na sta-
nici u blizini Bratislave. Na njihovim licima nema više entuzijazma i oni sada 
ćutke posmatraju pustu stanicu dok čitavom doživljaju doprinosi efekat u vidu 
zloslutne muzike. Nije ohrabrujući ni pogled na sive i opustele pejzaže dok se 
                                                      

10 Carroll, N. 1987. The Nature of Horror, The Journal of Aesthetics and Art Criti-
cism, Vol. 46, No.1: 57. 

_______________________________________________ 
Nova srpska antropologija: antropologija filma - 90



VESNA TRIFUNOVIĆ 

 

Етноантрополошки проблеми н.с. год. 3. св. 1 (2008) 

110 

prevoze taksijem do grada. Sam grad, međutim, deluje nešto pitomije i s njim se 
upoznajemo kroz nekoliko širokih planova koji prikazuju osunčane kaldrmisane 
ulice i niske kamene zgrade. Junaci filma dolaze u preporučeni hostel i upo-
znavši gotovo istog trenutka lepe devojke zaboravljaju uznemirujući prvi utisak. 
Ipak, ubrzo nestaje jedan od mladića, a za njim i drugi pa se napeta atmosfera 
vrlo brzo ponovo uspostavlja. Do tada osunčane ulice naglo postaju tmurne dok 
njima luta poslednji mladić u potrazi za svojim drugovima. On sada prolazi 
kroz prljave i mračne prolaze grada okrunjenih i išaranih zidova dok ga ljudi 
koje sreće netremice posmatraju izazivajući osećaj nelagode i napetosti. Ovde 
treba zastati i obratiti pažnju na te ljude koji nastanjuju ovaj grad. Kada bolje 
pogledamo, primećujemo da su oni prilično odbojnog fizičkog izgleda, odrpani, 
iscrpljenih, ispijenih i ubledelih lica čiji pogled odaje da znaju neku užasnu taj-
nu. Zapravo, jedine osobe prijatnog izgleda su devojke koje služe kao mamac 
nesmotrenim turistima. Pored toga, neprijatnom utisku nebezbednosti i osećaju 
opasnosti doprinosi pojava dece koja lutaju ulicama grada agresivno tražeći no-
vac ili hranu. Ta deca predstavljena su kao skitnice, neobuzdanog ponašanja, 
koje iznenada iskaču iz sporednih ulica i uživaju glas okorelih zločinaca koji 
napadaju svakoga. U očajanju, mladi Amerikanac se obraća policajcu za pomoć 
koji ga umiruje govoreći mu da će se njegovi drugovi sigurno pojaviti u nekom 
trenutku, a nakon što ga mladić obaveštava da je iz Kalifornije, ovaj izgovara 
zloslutne reči: "Daleko si od kuće..." Opšti utisak je da svi u ovom mračnom i 
neprijatnom gradu znaju šta se u njemu dešava i kakva sudbina će zadesiti ne-
dužne strance, ali nemoralno ćute ili u strahu kriju tu tajnu. U jednoj sceni se 
čak jasno stavlja do znanja da i policija sarađuje sa ozloglašenim tajnim dru-
štvom. U drugom delu filma isto tako nailazimo na scenu u kojoj meštani sa 
svih strana oduševljeno pozdravljaju čoveka koji stoji na čelu tog društva. Mla-
dić koji je uspeo da se izbavi prinuđen je da pobegne iz Slovačke da bi se spa-
sio. Na taj način čitava zemlja predstavljena je kao carstvo "čudovišta" u obliku 
tajnog društva čiji su stanovnici, svojevoljno ili ne, njegovi podanici. 

U "Hostelu" geografija horor priče nije sporedni efekat koji doprinosi 
jezivosti filma. Štaviše, slike koje dočaravaju ovu zemlju i ljude u njoj su 
podjednako dominantne kao i prikaz mesta gde se odigravaju ubistva i sama 
ubistva kojima horor dostiže svoj vrhunac. U tom pogledu, pomisao da se 
možemo naći na takvom mestu, koje se poput čudovišta opaža kao opasno, 
zastrašujuće i nečisto, je stimulans koji po sebi pokreće strah. Način na koji je 
ova zemlja prikazana omogućava da se u njene okvire smesti nešto tako čudo-
višno i zastrašujuće kao što je pomenuto tajno društvo. Ovde je, naime, isko-
rišćen jedan od bazičnih motiva na kojima se gradi siže horor žanra, a to je 
prostorna izmeštenost junaka priče iz svakodnevnog života.11 Mladi ljudi iz 
                                                      

11 Žikić, B. 2006. Strah i ludilo: prolegomena za antropološko proučavanje 
savremene žanr književnosti, Etnoantropološki problemi (n.s),  god. 1, sv. 2: 31. 
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Amerike, dakle, svojim putovanjem napuštaju svakodnevni život i time bivaju 
izmešteni u drugačiji prostor od onoga iz kog su potekli. Isti ovaj motiv, me-
đutim, nalazimo u filmu "Euro Trip", s tim što je ovde u pitanju komedija. 
Razmatranje tog motiva u ovom filmu pokazaće da je mesto odvijanja radnje 
koje u "Hostelu"  prizvodi strah, sada osnova na kojoj se gradi humor. 

  
"Euro Trip"  

 
 Radnja ovog filma nije isključivo smeštena u Slovačku, već je ova zemlja 

samo jedna epizoda u avanturi mladih Amerikanaca na njihovom putu kroz 
Evropu. Četvoro mladih Amerikanaca, dakle, dospeva u Slovačku, odnosno u 
Bratislavu i to usled nesporazuma nastalog nedovoljnim poznavanjem jezika. 
Interesantan je način na koji je Bratislava predstavljena na mapi gradova koje 
su mladi Amerikanci na svom putu posetili. Ta mapa je, zapravo, animirana 
putanja koja se javlja između regularnih scena filma i metaforički je prikazana 
u vidu postavljenog stola na kome razna jela predstavljaju različite gradove u 
kojima su se junaci filma našli. U trenutku kada se oni neplanirano i neznajući 
otiskuju za Slovačku, njihova putanja polazi od jednog finog jela koje pred-
stavlja Amsterdam, prelazi preko stola pored druge primamljive hrane i dos-
peva do sive pepeljare pune opušaka na zamrljanom belom stoljnjaku. Dok je 
ranije pored svakog jela jasno pisalo koji grad predstavlja, pored neugledne 
pepeljare sada samo stoje tri znaka pitanja.    

Budući da su očekivali da će ih kamion, koji su zaustavili, odvesti u Ber-
lin, junaci filma doživljavaju iznenadni šok shvativši gde su se obreli. Oni se 
odmah suočavaju s teskobnim sivilom zapuštenih zgrada, praznim ulicama 
prekrivenim đubretom i tmurnim oblacima koji su se nadvili nad njima. Hoda-
jući polako, u čudu se osvrću oko sebe zgroženi prizorom starijeg čoveka koji 
sedi ispred zgrade zapirajući svoje mlohavo telo, i malog psa koji reži držeći 
ljudsku ruku u čeljustima. Ovim su dati osnovni elementi horora, kao što su 
utisak nečistog, gađenje i pretnja. Geografija horor priče je predstavljena do-
čaranom marginalnošću i navedenim opisom Bratislave, tako da sada tanka li-
nija stoji između komičnih dogodovština u prethodim zemljama i pomaljaju-
ćeg jezivog iskustva koje bi junaci filma mogli ovde da dožive. 

Jedino što nedostaje da se ta tanka linija između humora i horora pređe 
jeste iznenadna pojava stravičnog čudoviša koje nastanjuje ovu sredinu. Me-
đutim, budući da ovaj film spada u žanr komedije, čudovište izostaje i treba 
obratiti pažnju na to šta se dalje dešava. Mladi Amerikanci zaustavljaju 
čoveka na ulici da bi saznali kako da brže-bolje napuste ovo neprijatno mesto. 
Čovek za trenutak nepoverljivo zastaje, ali ubrzo menja raspoloženje saznavši 
da razgovara s Amerikancima i oduševljeno im kaže da voli Ameriku, a naro-
čito "najnoviju" seriju "Poroci Majamija" koja se upravo emituje ovde. Mladi 
ljudi ga pitaju da li uskoro dolazi neki voz kojim bi se što pre prevezli do 
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Nemačke. Na to dobijaju odgovor: "Da, dolazi vrlo brzo, sada ga upravo 
prave". U želji da im još jednom pokaže kako je u toku sa savremenom ameri-
čkom kulturom, čovek otpeva reči davno poznate pesme: "Stop – Hammer 
time" i uz to dodaje: "Uživajte u Bratislavi! Dobro je da ste došli leti, zimi 
ovde zna da bude mnogo depresivno." Pomireni sa sudbinom, mladi Ameri-
kanci odlučuju da prenoće u ovom gradu, ali da nevolja bude veća, shvataju 
da im je ostalo nekoliko dolara u džepu s obzirom da su prethodno opljačkani. 
U očajanju se pitaju šta ovde mogu da rade sa par dolara. Sledeća scena prika-
zuje ih u apartmanu luksuznog hotela i, dok posluga pred njih iznosi najukus-
nija jela i šije im odelo po meri, blaženo nazdravljaju visokom kursu dolara 
zahvaljujući kome ovo mesto i nije više tako loše (barem za njih). Jedan od 
osoblja hotela ljubazno pita: "Večera je poslužena, da li gospodari žele još 
nešto?" Na to mu zadovoljna mušterija dobacuje bakšiš u vidu pet centi. Pres-
rećan "sluga" okreće se prema svom nadređenom, udara mu šamar i sa sjajem 
u očima govori pokazujući mu novčić: "Vidiš ovo, dajem otkaz! Sad mogu da 
otvorim sopstveni hotel!" Ostatak večeri gosti provode u diskoteci, obučeni u 
fina, skupocena odela i ujutru napuštaju zemlju.   

Kada sagledamo zajedno filmove "Hostel" i "Euro Trip" vidimo da isti sti-
mulans u jednom slučaju pokreće strah, a u drugom smeh i da je to zapravo sa-
ma Slovačka. Da bi se odgovorilo na pitanje zbog čega je ova zemlja u pomenu-
tim filmovima poslužila kao izvor i straha i smeha, neophodno je dalje razmo-
triti Karolovu teoriju o sličnosti ali i razlici koja postoji između horora i humo-
ra. U odgonetanju sličnosti među njima, ovaj autor se osvrće na  teoriju humora, 
odnosno, preciznije na teoriju inkongruentnosti kao na jednu od najraširenijih i 
najprihvaćenijih teorija ovog fenomena. Teorija inkongruentnosti, kao i druge 
teorije humora, nastoji pre svega na izolovanju stimulansa koji dovodi do per-
cepcije humora. Tako su filozofi poput Kanta, Šopenhauera i Bergsona zagova-
rali gledište po kome je inkongruentnost, odnosno nešto što je neočekivano, van 
konteksta, neprilično, nelogično ili preterano, zapravo, srž humorističkog doži-
vljaja.12 Ovo se bolje može objasniti ukoliko bacimo pogled na sam film "Euro 
Trip". Ono što pretenduje da proizvede smeh u ovom slučaju jesu same inkon-
gruentnosti koje se ređaju jedna za drugom: junaci filma očekuju da dođu na 
jedno mesto, a umesto toga završavaju na potpuno drugom mestu; umesto na 
red i poznato, nailaze na nered i nepoznato; u dočaravanju preteće atmosfere 
pojavljuje se mali pas s ljudskom rukom u zubima; čovek koga su sreli na ulici 
takoreći živi u prošlosti ako je suditi po njegovim saznanjima o "spoljnem" sve-
tu, odnosno o Americi, a da pritom duboko veruje da je u toku s najnovijim de-
šavanjima; junaci filma za nekoliko dolara odsedaju u najluksuznijem hotelu; 
poslužitelj u hotelu namerava da otvori sopstveni hotel za pet centi itd.  
                                                      

12  McGhee, P.E. 1979. Humor – Its Origin and Development, W. H. Freeman and 
Company, San Francisco, 10. 
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Inkongruentnost, dakle, podrazumeva narušavanje uspostavljenih kate-
gorija i uobičajenih očekivanja i normi. Upravo ova činjenica približava hu-
mor i horor čija je jedna od bitnih odlika utisak nečistog izazvan istim ovak-
vim narušavanjem. To znači da objekat koji karakteriše neka vrsta ambiva-
lentnosti lako može postati izvor humora ili horora. Karol ovo jasno objaš-
njava na primeru klovna. "Antropološka literatura o ritualnim klovnovima 
identifikuje klovnove kao bića koja narušavaju i krše kategorizacije."13 Pos-
toji, dakle, čvrsta analogija između klovna kao inkongruentnog bića i čudovi-
šta kao nečistog bića. Prem Karolu, stoga, nije ni čudna pojava horora u ko-
jima upravo klovnovi igraju ulogu zastrašujućih čudovišta, a kao najpoznatiji 
primer toga on navodi "It" Stivena Kinga. 

Šta, međutim, čini horor različitim od humora? Da bi najbolje ilustrovao 
ovu tanku liniju koja ih razdvaja, Karol navodi sledeće reči Bila Kozbija: 

 
"Sećam se da sam kao dete mnogo voleo horor slike. Frankenštajn čudovi-

šte, Vukodlak, Mumija. Mumija i Frankenštajn su mi bili omiljeni. Njih sam 
se na smrt plašio. Ali sada kada ih pogledam kao odrastao, kažem vam, svako 
koga oni uhvate zaslužuje da umre. Oni su bez sumnje najsporija čudovišta na 
svetu. Svako koga uhvate zaslužuje da ode." 14 

 
Kozbi, prema rečima Karola, ovde transformiše dva čudovišta u komične 

lude i to brisanjem jedne od njihovih suštinskih karakteristika. Ukazivanjem 
na to koliko su Frankenštajn i Mumija spori, oni se naime više ne percipiraju 
kao zastrašujući. Na taj način oni samo ostaju kategorijalna greška što ih čini 
podložnim za inkongruentni humor.15   

Pri analizi filma "Hostel" rečeno je da ovde nema klasičnog čudovišta, ali 
da njegovo mesto može zauzeti tajno društvo koje figurira kao simblično ču-
dovište, budući da su mu pripisani osnovni atributi ovog bića, identifikovani u 
Karolovoj teoriji. Ono je, dakle, zastrašujuće, proizvod je fikcije i percipira se 
kao nečisto. U filmu "Euro Trip", međutim, ne nailazimo na isto takvo tajno 
društvo kome je samo oduzeta crta zastrašujućeg. Ovde je zato bitno okrenuti 
se ka drugom identifikovanom izvoru horora u filmu "Hostel" na kome je 
podjednak akcenat kao i na tajnom društvu. Reč je, dakle, o geografiji horora i 
načinu na koji je ona predstavljena. Slika Bratislave u oba filma dočarava 
marginalni, nečisti prostor čijoj neprijatnosti doprinose "čudni" ljudi. Već je 
rečeno da su to osobe odbojnog fizičkog izgleda i čudnog ponašanja. I dok 
predstava zemlje kao geografije horor priče u oba filma ostaje ista i zastrašu-
juća, ljudi su ti koji se u komediji nešto drugačije percipiraju. Oni su ti koji su 
                                                      

13 Carroll, N. Horror and Humor, 155. 
14 Ibid, 156. 
15 Ibid, 156. 
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u filmu "Hostel" predstavljeni kao zastrašujući, dok im je u filmu "Euro Trip" 
eliminisana upravo ta karakteristika. Na koji način je to učinjeno?  

Na ovom mestu je značajno imati u vidu još jedno promišljanje o humoru 
koje je poznato kao teorija superiornosti. Humor, naime, često tretira tuđe 
greške ili mane, a ne greške i mane posmatrača, pa na taj način kod njega 
stvara osećaj superiornosti. Dakle, ako je u određenoj humorističkoj situaciji 
druga osoba odgovorna za neku grešku, a ne posmatrač, stvaraju se uslovi za 
razvijanje osećaja superiornosti kod samog posmatrača i to je ono što pokreće 
smeh.16 Bez obzira na mnoge nedostatke koji su ovoj teoriji zamerani, čini se 
da bi ona dobro mogla poslužiti u ovom slučaju. Može se reći da identifiko-
vane inkongruentnosti koje u filmu "Euro Trip" pokreću smeh, objedinjuje 
osećaj superiornosti nad objektima humora. Na samom početku atmosfera je 
balansirala između horora i humora ali je prevagnula ka ovom drugom u tre-
nutku kada je postalo jasno da okolina ne predstavlja opasnost, već da je u 
svakom pogledu inferiorna u odnosu na posetioce. Ljudi s kojima se mladi 
Amerikanci sreću, a kako je predstavljeno, žive u zaostaloj i marginalnoj sre-
dini i sami su u zaostatku sa svetskim dešavanjima i standardima, siromašni, 
jadni i nadasve ponizni pred jakim američkim dolarom. Upravo im ta njihova 
naglašena inferiornost oduzima crtu zastrašujućeg i čini ih komičnim. 

Do sada je na primeru dva filmska ostvarenja prikazan odnos horora i hu-
mora u pogledu razlika, ali i sličnosti koje postoje između njih. Kao što je po-
kazano, ova dva fenomena ne isključuju jedan drugog i mogu se bazirati na 
istom objektu koji se percipira na odgovarajući način. Prelaz s horora na hu-
mor, koji u početku može delovati zbunjujuće, može se, dakle, objasniti onim 
što ova dva fenomena imaju zajedničko, a to je da se pretežno baziraju na 
objektu koji karakteriše neka vrsta kontradiktornosti, narušavanja i prekorače-
nja kategorija. Ipak, horor i humor se ne mešaju budući da se razlikuju u svim 
ostalim aspektima. Kada je reč o hororu, kategorijalna problematičnost mora 
biti dopunjena crtom zastrašujućeg. Međutim, kada je ova karakteristika neu-
tralizovana njen nosilac biva pogodan za inkongruentni humor. 

Što se tiče samih analiziranih filmova, oni su zanimljivi zato što se nijedan 
ne klasifikuje u podžanr spoja horora i humora na kome je Karol prvenstveno 
razvio svoju teoriju. To znači da je ova teorija pogodna i za analizu ostvarenja 
koja spadaju u različite žanrove, kao što su horor i komedija, a koji tretiraju 
isti objekat. Što je još bitnije, putem nje se može doći i do uvida u način per-
cepcije samog stimulansa koji pokreće strah i smeh. U ovom slučaju, taj sti-
mulans nije "obično" čudovište kome je u komediji oduzeta crta zastrašuju-
ćeg. Umesto njega je u oba filma kao objekat straha i smeha identifikovano 
mesto odvijanja radnje, odnosno Slovačka. Teorija Noela Karola bi tako mo-
gla da pomogne u odgovoru zbog čega je pomenuta zemlja u američkim fil-
                                                      

16 McGhee, P.E. Humor – Its Origin and Development, 11. 
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movima izabrana kao pogodna za proizvođenje dve različite emotivne reakci-
je kao što su smeh i strah. Ta činjenica otvara nova pitanja na koja je intere-
santno osvrnuti se.  

Prema Karolovoj teoriji, dakle, objekat koji je najpogodniji za proizvođe-
nje straha i smeha je na neki način kategorijalno kontradiktoran i ambivalen-
tan. To bi značilo da se upravo ove karakteristike pripisuju Slovačkoj te da se 
na toj ideji i baziraju horor i humor u razmotrenim filmovima. Stoga se name-
će pitanje na čemu se zasniva kategorijalna problematičnost Slovačke. Treba 
imati na umu nekoliko činjenica. Prva se odnosi na to da su filmovi o kojima 
je reč snimljeni u američkoj produkciji i da oni, iako namenjeni širokom trži-
štu, odslikavaju prevashodno percepcije njihovih stvaraoca koji potiču iz sre-
dine uobičajeno obeležene kao Zapad. U skladu s tim, treba obratiti pažnju na 
ideje koje su se dugo vremena gradile u Zapadnoj misli kada je reč o istočnoj 
Evropi, a koje nastavljaju da oblikuju poimanja o ovoj oblasti.17 Začetak tih 
ideja nalazimo u delima zapadnih mislilaca osamnaestog veka, nakon čega su 
naročito elaborirane u engleskoj književnosti devetnaestog veka i učvršćene u 
proteklih sto godina. Slike koje su na taj način nastale o istočnoj Evropi, ili 
pak o pojedinim delovima ovog regiona, često su bile osnova na kojoj se gra-
dila britanska i američka industrija zabave.18  

Jedna od takvih ideja je, prema Lariju Volfu, i ambivalentna pozicija istoč-
ne Evrope – unutar Evrope je, ali nije potpuno evropska, tako da se ona pre 
opažala kao medijator između civilizacije i varvarstva.19 "Tokom devedesetih 
godina prošlog veka, istočna Evropa će nastaviti da zauzima nejasan prostor 
između uključivanja i isključivanja, kako u ekonomskim pitanjima tako i u 
kulturnom priznavanju."20 Tome je svakako doprinela i percepcija o gvozde-
noj zavesi koja je delila evropski kontinent na njen zapadni i istočni deo. Ova 
retorička kovanica Vinstona Čerčila je gotovo pola veka simbolizovala struk-
turalnu granicu u umu kao i na mapi, predstavljajući ideološku razliku između 
istočne i zapadne Evrope.21  

Pojam o toj razlici je nastavio da živi i nakon pada gvozdene zavese koja je de-
lila "svetlu hrišćansku civilizaciju od bilo čega što je vrebalo u senci iza nje".22 
Mračna granica, koju je gvozdena zavesa predstavljala, prema rečima Larija Vol-

                                                      
17 Wolff, L. 1994. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind 

of the Enlightenment, Stanford University Press, 9. 
18 Goldsvorti, V. 2000. Izmišljanje Ruritanije: imperijalizam mašte, Geopoetika, -

Beograd. 
19 Wolff, L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the 

Enlightenment, 9. 
20 Ibid, 9. 
21 Ibid, 1. 
22 Ibid, 2. 
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fa, ishodi iz mape kreirane u Zapadnoj misli. "U senci je bilo moguće nazreti bi-
lo šta što je nesrećno, neprijatno, neodređeno ili uznemirujuće..." 23 Percepcije 
vezane za istočnu Evropu dakako važe i za Slovačku kao zemlju koja se u svo-
joj prošlosti našla s "pogrešne" strane gvozdene zavese. "Operacije mentalnog 
mapiranja su iznad svega asocijacija i poređenje: asocijacija zemalja istočne 
Evrope intelektualno ih svrstava u koherentnu celinu dok njihovo poređenje sa 
zemljama zapadne Evrope uspostavlja razliku u razvoju delova kontinenta."24 
Iako gvozdene zavese više nema, po Volfu, senke i dalje opstaju budući da op-
staje i ideja o istočnoj Evropi.25 U ovoj konstataciji treba tražiti i uzrok "katego-
rijalne problematičnosti" Slovačke. Ona je zajedno sa susednim zemljama, s ko-
jima je delila sudbinu iza gvozdene zavese, postala 2004. godine članica Evrop-
ske unije, tj. zajednice koja zastupa vrednosti i norme Zapada. S druge strane, u 
skladu sa i dalje živim idejama o istočnoj Evropi moguće je da se ona još uvek 
asocira s drugačijim vrednostima koje su važile za ovaj blok. Upravo ta činjeni-
ca mogla bi biti prepreka jasnom određenju ove zemlje njenim konačnim, men-
talnim pripajanjem zapadnom delu evropskog kontinenta i, samim tim, uzrok 
njene "problematičnosti"  u Zapadnoj misli.  

Utisak nečistog i kategorijalno kontradiktornog koji odatle proizlazi, kao i 
motiv prostorne izmeštenosti junaka oba filma u ovakvo okruženje, iskorišće-
ni su za potrebe žanrova kao što su horor i komedija. Drugim rečima, specifi-
čan način opažanja i ideje o ovom geografskom prostoru u Zapadnoj misli 
omogućili su njegovo uspešno iskorišćavanje u ovim žanrovima. Razvoju i 
učvršćivanju tih ideja i percepcija je doprineo dug period "kolonizacije ma-
štom" istočne Evrope od strane Zapadnih autora. Ovaj pojam, koji je uvela 
Vesna Goldsvorti pišući o britanskom, a kasnije i američkom korišćenju re-
sursa Balkana za potrebe industrije zabave, podrazumeva princip po kome od-
ređena velika kulturna sila iskorišćava resurse jedne oblasti i "stvara zamisli 
koje, kada povratno deluju, imaju sposobnost da preoblikuju stvarnost".26 Ve-
rodostojnost kojoj se pritom teži u ovakvim delima je ona koja isključivo udo-
voljava željama i maštarijama publike.27 Jedna od osnovnih slika koja se time 
gradila o "kolonijalizovanoj" oblasti u opisima britanskih pisaca jeste predsta-
va o ambivalentnosti balkanskog identiteta koji se poima u dvosmislenom ko-
lebanju između "evropejstva" i "orijentalne različitosti".28 Ove dvosmisleno-
sti, koje se tiču "evropejstva" Balkanskog poluostrva, prema rečima Goldsvor-

                                                      
23 Ibid, 1. 
24 Ibid, 6. 
25 Ibid, 3. 
26 Goldsvorti, V. Izmišljanje Ruritanije: imperijalizam mašte, 2. 
27 Ibid. 3. 
28 Ibid. 2. 
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tijeve, određuju stavove Zapada prema njemu.29  Moguće je konstatovati da se 
upravo na ovom principu bazira i iskorišćavanje istočne Evrope, odnosno Slo-
vačke, kao stimulansa za pokretanje horora i humora u filmovima o kojima je 
ovde reč. Ovo bi bila i potvrda da predstava o "Divljem istoku Evrope", koja 
je putem britanske proze zahvatila zapadnu Evropu i Ameriku, još uvek opsta-
je i provejava kroz ostvarenja popularne kulture. 

Likovi u analiziranim filmovima prostornim izmeštanjem, dakle, prelaze 
kako fizičku tako i kulturnu granicu. Ovo se najbolje potvrđuje time što je po-
menuto izmeštanje, dalje,koncipirano na dobro poznatoj opoziciji Mi/Oni, a 
koja suprotstavlja one koji su izmešteni u ovaj prostor onima koji u tom pro-
storu obitavaju.  Na ovoj opoziciji je u jednom slučaju izgrađen horor, a u dru-
gom humor. Unutar tog specifičnog, kategorijalno problematičnog prostora, 
dakle, stvari mogu krenuti humorističkim ili zastrašujućim tokom. Ovo pak 
zavisi od načina na koji će biti predstavljeni oni koji se nađu u ovom prostoru, 
tj. i stanovnici i izmešteni. U slučaju filma "Hostel", oni se mogu podeliti na 
nasilnike i njihove žrtve. Kada je reč o humoru, ova opozicija se pretvara u 
odnos inferiornih prema superiornima. Ovaj prelaz sa horora na humor, po 
Karolovoj teoriji, omogućava upravo kategorijalna problematičnost mesta od-
vijanja radnje u oba filma, koja postoji u Zapadnim percepcijama. Ukazano je 
na način na koji su ideje Zapada o istočnoj Evropi iskorišćene kao osnova na 
kojoj se grade horor i humor u okviru američke popularne kulture. Time je i 
dat moguć odgovor na pitanje zašto je istočna Evropa, koju Slovačka ovde 
predstavlja, u američkim filmovima izabrana kao stimulans koji će pokretati 
strah i smeh. 

Zanimljivo je razmotriti i pogled s druge strane, odnosno podatak o reakci-
ji Slovaka na film "Hostel". Naime, slovački zvaničnici bili su zgroženi nači-
nom na koji je film predstavio njihovu državu kao nerazvijenu, siromašnu i 
nekultivisanu zemlju koja pati od visoke stope kriminala, rata i prostitucije, 
strahujući da će to narušiti dobru reputaciju Slovačke i da će stranci poverova-
ti da je to opasno mesto za boravak.30 Ovakvu reakciju na film, kao proizvod 
fikcije, moguće je objasniti još jednom teorijom horora koju Karol pominje a 
koja se zove teorija zamisli (thought theory). Karol, naime, postavlja pitanje 
kako to da neko može biti užasnut i preplašen, u ovom slučaju revoltiran, 
običnom fikcijom. U odgovoru na ovo pitanje on daje sledeći primer: "Draku-
la je predstavljen na ekranu i ja sam užasnut izgledom da takvo biće koje čini 
takva dela može postojati."31 Mada gladalac nije uveren u egzistenciju takvog 
stvorenja, ono što užasava jeste zamisao da Drakula može postojati. Ako ovu 
teoriju primenimo na slučaj filma "Hostel", moguće je objasniti uverenje slo-
                                                      

29 Ibid, 10. 
30 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Hostel_%28film%29 
31 Carroll, N. The Nature of Horror, 56. 
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vačkih zvaničnika da ovaj film može proizvesti negativan efekat kada je reč o 
reputaciji njihove zemlje. Pritom, postoji osnovna razlika između Slovačke 
kao realno postojeće zemlje i Drakule koji je čist proizvod fikcije. U skladu s 
tim, zamisao koja čini da publika bude prestrašena i užasnuta gledajući film 
"Hostel" je "pojačana" na dva načina. Prvi je taj što publika ima saznanje da 
ova zemlja zaista postoji, dok se drugi ogleda u činjenici da je realno pozna-
vanje Slovačke unutar iste te publike veoma šturo. Naime, reditelj filma "Ho-
stel" je, govoreći o svom ostvarenju, istakao činjenicu da većina Amerikanaca 
nije ni upoznata s tim gde se nalazi Slovačka. Isto tako, Bratislava u filmu 
"Euro Trip" nije imenovana na mapi posećenih gradova, već je označena zna-
kom pitanja.  Ukratko, sama činjenica da Slovačka zaista postoji, a da se pri-
tom malo toga zna o ovom geografskom prostoru, učvršćuje zamisao da bi u 
njoj odista i mogle da se dešavaju ovakve zastrašujuće stvari. Na taj način, pu-
blika lakše može biti sklona da svoju zamisao projektuje na realnost. Ovim je, 
s druge strane, potpomognuto i preoblikovanje stvarnosti o kome govori Ve-
sna Goldsvorti.  

  
Umesto zaključka: zašto baš Slovačka? 

 
  Još jedno pitanje je interesantno razmotriti. Zašto je, naime, baš Slovačka 

izabrana kao mesto odvijanja radnje oba filma, koji osim lokacije, nemaju ni-
šta drugo zajedničko? Ako je suditi po rečima Larija Volfa da se zemlje istoč-
ne Evrope generalno asociraju jedna s drugom i da se među njima ne pravi na-
ročita razlika u Zapadnim percepcijama, kako to da za mesto odvijanja radnje, 
bar u jednom od ta dva filma, nije izabrana, recimo, Češka ili pak Poljska. U 
tom pogledu značajno je obratiti pažnju na to da je tokom osamdesetih godina 
prošlog veka u Poljskoj, Čehoslovačkoj i Mađarskoj, ali i u zapadnoj Evropi 
revitalizovana ideja srednje Evrope koja je promovisala ideološko kontriranje 
gvozdenoj zavesi.32 "Zagovornici srednje Evrope danas su posvećeni intelek-
tualnom razbijanju opresivne ideje o istočnoj Evropi, kako bi se iskupile Če-
ška i Mađarska, moguće Poljska, a možda čak i Slovenija."33 Šta je, međutim, 
sa Slovačkom u tom kontekstu? U trenutku kada uveliko postoji obnovljena 
ideja o srednjoj Evropi, Slovačka se odvaja od Češke i počinje da istupa kao 
samostalna država. U tom smislu postavljeno je, između ostalog, i pitanje ka-
kvi su izgledi ove zemlje u novoj Evropi: da li će ona postati istok zapada ili 
zapad istoka?34  

                                                      
32 Wolff, L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the 

Enlightenment, 15. 
33 Ibid, 15. 
34 Butora, M, Butorova, Z. 1993.  Slovakia: The Identity Challenges of the Newly 

Born State, Social Research, Vol. 60, No. 4, 706. 
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Početkom devedesetih godina dvadesetog veka osnovana je tzv. Više-
gradska četvorka koju su činile Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska sa, iz-
među ostalog, idejom nastavljanja evropske integracije. Slovačka se, dakle, 
našla u grupi zemalja koje su se opirale asocijaciji sa istočnom Evropom i 
idejama koje ona povlači, i koje su nastojale na približavanju Zapadnim vred-
nostima. Ona se, međutim, za razliku od svojih suseda  pokazala kao najmanje 
spremna za raskid sa svojim socijalističkim nasleđem. Naime, modernizacijski 
proces zemlje koji je započeo pod vlašću komunista i koji je podrazumevao 
prinudnu kolektivizaciju poljoprivrede, potiskivanje religije, uklanjanje tradi-
cionalnih načina življenja, socijalni infantilizam, potiskivanje preduzetništva i 
kreativnosti, pomogao je u stvaranju jakih antiliberalnih vrednosti i kodova 
ponašanja među ovom populacijom.35 Za Slovačku je dugo vremena bio 
karakterističan blaži oblik antipatije ka socijalizmu, za razliku od Češke, i 
promene koje su bile neminovne nakon pada gvozdene zavese u ovoj sredini 
nisu prihvatane s potpunim oduševljenjem. "Njeno stanovništvo je više bilo 
spremno za ograničen raskid sa prošlošću, za neku varijantu perestrojke."36 
Sociološka istraživanja iz ovog perioda pokazuju da su Slovaci mahom kon-
zervativniji i da se više opiru socijalnim promenama u odnosu na njihove 
susede Čehe. Ova nevoljnost ka promenama i strah od "okrutnog kapitalizma" 
registrovani su i pre nego što su otpočele značajnije ekonomske reforme. Me-
đunarodne procene ekonomskih izgleda Slovačke nakon izglasavanja nezavi-
snosti, u poređenju sa zemljama Višegradske četvorke, nisu bile naročito opti-
mistične.37 Predstave populacije o principima ekonomije, nasleđenim iz doba 
komunizma, su nakon proglašenja nezavisnosti i dalje bile jake.38 Slovačka je 
na taj način bila najmanja i najranjivija u Višegradskoj grupi. Kao takva ona 
je uživala imidž manje obećavajuće zemlje čiju je ekonomiju teško reformisati 
i čije su demokratske institucije nestabilne. Ipak, nakon izvesnog oklevanja, 
njeni državnici su dali podršku prozapadnoj inostranoj politici koja ide ka 
evropskim integracijama i članstvu u NATO-u.39 

Uprkos tome, zvanično saopštena želja za približavanjem Evropi ne garantu-
je automatsku naklonost principima koji se vezuju za članstvo u njenim organi-
zacijama. Decenije političke i ekonomske izolacije od zapada stvorile su menta-
litet zatvorene zemlje.40 "Zaveštanje provincijalizma i dalje opstaje što je razu-
mljivo s obzirom na oblast koja vekovima nije bila država."41 Neki od negativ-

                                                      
35 Ibid, 715. 
36 Ibid, 716. 
37 Ibid, 723. 
38 Ibid, 724. 
39 Ibid, 732. 
40 Ibid, 732. 
41 Ibid, 733. 
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nih stereotipa o Zapadu (okrutni kapitalizam, nemilosrdna kompeticija) opstaju 
i nalaze svoj izraz u izolacionizmu i sumnjičavosti prema njemu.42 Takva at-
mosfera je vladala u ovoj zemlji devedesetih godina prošlog veka i ona je sigur-
no uticala na sliku koja će se na Zapadu izgraditi o njoj. Upravo ova podeljenost 
Slovačke između prošlosti i budućnosti i njen specifičan odnos prema nasleđu 
socijalizma u trenutku kada su se ostale članice Višegradske grupe jasno okre-
nule ka Zapadu, mogla je učiniti ovu zemlju "kategorijalno problematičnom" u 
Zapadnim percepcijama. Ovaj imidž je, po svemu sudeći dugo pratio Slovačku i 
interesantno je da je isplivao na površinu u razmotrenim filmovima baš kada je 
Slovačka zvanično postala članica EU, 2004. godine, zajedno sa ostalim zemlja-
ma Višegradske grupe. Ovim kao da se izrazila sumnja u to da je Slovačka na 
kraju zaista prihvatila zapadne vrednosti i raskrstila sa svojim nasleđem iz pro-
šlosti, te da joj mesto u Evropskoj uniji uopšte i pripada.  
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Vesna Trifunović  
 

Eastern Europe as the source of horror and humor: examples,  
f i lms,  Hostel  and Euro Trip   

 
In the period from 2004. to 2007. three films belonging to two different genres were 

complete in the American production-a horror and a comedy. These being, Hostel (I and II) 
and Euro Trip. The only similarity found in these films is the same stimulus that motivates 
the horror and the humor segment in them. That stimulus was identifies where all three films 
are placed, and that is Eastern Europe, more precisely Slovakia. This phenomenon was 
considered in Noel Carroll’s theory concerning the relationship of horror and humor in order 
to explain and understand their existence.  

 
Key words:  horror, humor, Slovakia, Eastern Europe, film 

 
 

Vesna Trifunović  
 

L’Europe de l’Est  comme source d’horreur et  d’humour :  
l ’exemple des f i lms Hostel  et Euro Trip 

 
Dans la période qui va de 2004 à 2007, la production américaine a réalisé trois films 

appartenant à deux genres différents : l’horreur et la comédie. Il s’agit des films Hostel 
(première et seconde partie) et Euro Trip. Ces films ont un seul point en commun, à savoir le 
stimulus qui s’y présente comme le moteur de l’horreur et de l’humour. Ce stimulus peut être 
identifié comme le lieu où ce déroule l’action des trois films : l’Europe de l’Est et, plus 
précisément, la Slovaquie. Pour expliquer et comprendre son apparition, le phénomène est 
étudié par le biais de la théorie de Noël Carrol concernant le rapport entre l’horreur et 
l’humour.  

 
Mots-clés : horreur, humour, Slovaquie, Europe de l’Est, film 
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FILM KAO IZVOR ZNANJA:  
PRIMER PROIZVODNJE STRAHA OD STRANACA 

U FILMU PONOĆNI EKSPRES 
 
 
Apstrakt: Komercijalni film predstavlja formu popularne kulture i, uže, stvaralaštvo 
savremene masovne umetnosti. Ukazivanjem na pojedine karakteristike svojstvene 
filmskoj umetnosti (i produkciji) želim da predložim posmatranje komercijalnog filma 
kao moćnog sredstva kojim se kulturna znanja oblikuju i distribuiraju, a skrećući 
pažnju na pojedine efekte komunikacije koju ostvaruje sa masovnom publikom, da is-
taknem i važnost takvog posmatranja filma. Značajno mesto među efektima pomenute 
komunikacije zauzima proizvodnja stereotipa i podsticanje emocije straha. Drugim 
rečima, u radu je razmatran način kreiranja negativnih stereotipa i straha od stranaca 
na filmskom primeru Ponoćni ekspres, koji, iako snimljen krajem sedamdesetih godi-
ne prošlog veka, još provocira polemike u javnosti.    
 
Ključne reči: komercijalni film, komunikacija, strah (od stranaca), proizvodnja stere-
otipa i straha.  

 
 
Uvod  
 
U domaćoj antropologiji postavljeno je pitanje koja vrsta umetnosti i šta u 

vezi sa njom može biti predmet antropoloških istraživanja (Kovačević 2006; 
Жикић 2010).∗ Razmatranjem filmske umetnosti, u radu će biti ponuđen 
delimičan odgovor na drugo pitanje. Kako je u okviru antropologije umetnost 
jedino opravdano tumačiti u društvenom i kulturnom kontekstu, izlaganje ću 
započeti kratkim skretanjem pažnje čitaoca na odnos između društva i umet-
nosti. Neosporno je da su vekovima unazad društvene i političke prilike utica-
le na umetnost2, a da se ne može sa sigurnošću tvrditi da je i koliko je bilo po-
                                                 

1 sindzulejke@gmail.com 
∗ Članak s projekta Transformacija kulturnih identiteta u savremenoj Srbiji i EU  

(177018) MPNTR RS. 
2 Slikarstvo neoklasicizma i romantizma stvarano okvirno od sredine XVIII do 

sredine XIX veka (koje karakterišu naslovi slika poput Napoleon kod San Bernara i 
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vratnog dejstva na društvo, pre svega zato što je, sa izuzetkom srednjeg veka3, 
umetnost sve do XX veka bila elitistička. Međutim, ako se posmatra savreme-
na (vizuelna) umetnost, pre svega njen komercijalni deo, nesumnjiv je i 
značajan efekat koji ostavlja na društvo. Umetnost i društvo su danas u inter-
aktivnom, takoreći "duplo reflektujućem" odnosu i to tako snažnom da je 
često teško odrediti šta je na šta uticalo i šta je čime uzrokovano. Pojedini 
istraživači popularne kulture – pod koju možemo podvesti one proizvode sa-
vremene umetnosti koje opisujemo pojmovima: komercijalno, popularno, ma-
sovno itd. – skreću pažnju na činjenicu da njeni proizvodi do izvesne mere 
predstavljaju refleksiju društveno prihvatljivih vrednosti kao i da sami utiču 
na oblikovanje istih (Nachbar and Lause 1992). Jedan od najboljih primera 
ovakve konstelacije danas i, verujem, jedan od najmoćnijih mehanizama sa-
vremenog društva za prenošenje poruka i proizvodnju masovnog znanja jeste 
filmska umetnost ili pre, filmska produkcija. Prednost definisanju filma u 
ovom radu više kao produkcije, a manje kao umetnosti dajem iz dva razloga: 
prvo, građa za ovo istraživanje neće biti tzv. umetnički ili autorski filmovi ko-
je gleda relativno uzak i često "odabran" krug ljudi, već film namenjen ma-
sovnoj publici (sa više ili manje umetničke vrednosti), i drugo (za ovo 
istraživanje) odabrani film se neće posmatrati kroz njegovu umetničku vred-
nost, već kroz proizvodnu i distributivnu funkciju koju obavlja.4 U poređenju 
sa drugim medijima, komercijalni filmovi su pogodniji za kreiranje znanja u 
vezi sa problemima koje filmski narativi i obrađuju, zbog svoje slikovitosti i 
različitih načina, filmskoj umetnosti karakterističnih i dostupnih akcentovanja: 
scenskih, auditivnih i drugih efekata (o čemu će biti nešto više reči u daljem 
tekstu). U tom smislu, film sa visokom umetničkom vrednošću koji najčešće 
istražuje i diskutuje o određenom problemu je usmeren ka pojedincu – njego-
vom mišljenu i načinu percepcije – dok posmatranje filma kao produkcije 
nagoveštava da za ciljnu grupu ima skupinu ljudi različitih sociokulturnih i 
obrazovnih nivoa (i) koju ne mora da karakteriše manjak kritičke sposobnosti, 
koliko manjak kritičke potrebe. 

Holivudska filmska industrija je iznedrila pozamašan broj komercijalnih 
filmova sa, čini se, tendencijom njegovog neprekidnog uvećanja. Kao jedan 
od najpopularnijih vidova zabave i najmoćnijih kanala komunikacije sa 
najširom publikom danas, ne čudi interes za njegovu ulogu u savremenom 

                                                                                                                     
Sloboda predvodi narod), samo su jedan u nizu primera uticaja društveno-političkih 
događaja na umetnost.  

3 U srednjem veku, u neraskidivoj vezi sa religijom i crkvom, umetnost je bila na-
menjena neukima – freske na zidovima crkava su predstavljale biblijske priče čitljive 
i, na taj način, dostupne svima, čak i potpuno nepismenima.   

4 U daljem tekstu će se pri korišćenju pojma film podrazumevati upravo ovakva 
vrsta filma.  
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društvu i kulturi. Shodno tome, namera mi je da ovim istraživanjem ponudim 
jedan od mogućih uglova posmatranja komercijalnog (holivudskog) filma. 
Međutim, zašto je važno posmatrati film s aspekta njegove sposobnosti komu-
niciranja? Različati su sadržaji i informacije, uglavnom ideološko-propagand-
ne prirode, koje je film kao moćno komunikacijsko sredstvo u stanju da 
saopšti. Filmski primer na kojem će biti razmatrano fabrikovanje stereotipa i 
pobuđivanje straha od onih na koje se ovi prvi odnose, jeste Ponoćni ekspres 
(Midnight Express, 1978). U tekstu koji sledi ćemo videti kako relativno 
obična filmska priča zadobija elemente ksenofobije načinom na koji je 
ispričana i efektima kojima je dopunjena i uobličena. Negativnim svođenjem 
čitave jedne nacije na mikrosistem njenog zatvora, čini bezazlenost ove priče 
problematičnom, a sam film vrednim analize.5 Ponoćni ekspres predstavlja 
evidenciju izmišljanja negativnih znanja o "drugome", ali i kreiranja pozitiv-
nih predstava o "sebi". On predstavlja primer na osnovu kojeg je, verujem, 
moguće potvrditi pretpostavku da se komercijalnim filmom proizvodi znanje i 
da je deo tog znanja, u smislu njegovog efekata, strah od stranaca. Film pruža 
uvid u način na koji se – usled tvrdnji da je snimljen prema istinitoj priči 
zabeleženoj u formi autobiografske knjige glavnog junaka i ukoliko je za ve-
rovati joj – izvrću činjenice zarad potrebe da se kreiraju neke nove koje će 
proizvesti željena znanja i (ne)željene efekte.  

Pre nagoveštene analize filma, biće dat uvid u osnovne odlike popularne 
kulture koje upućuju na važna svojstva komercijalnog filma, zatim će biti reči 
o relevantnosti komercijalnog filma kao predmeta antropoloških istraživanja, 
a potom će biti razmotrena filmska sredstva koja su značajna za ostvarivanje 
komunikacije i koja su, zapravo, ključna za proizvodnju straha. U radu će, da-
kle, biti postavljeno nekoliko pitanja: zašto je značajno pozicionirati film u 
kontekst popularne kulture; koja su to umetnička sredstva korišćena pri stva-
ranju filma kojima ovaj postaje značajno društveno i kulturno komunikacijsko 
sredstvo; zatim, šta je to što antropolog proučava kada  proučava film i, na 
kraju, kako je moguće pripisati značenja (i smisao) "drugima" i "sebi". 

 
 
Komercijalni film u kontekstu masovne umetnosti i popularne kulture  
 
Shodno tome da je film u ovom radu tretiran u kontekstu popularne kultu-

re, valjalo bi se osvrnuti na neke od njenih najznačajnijih odlika koje 
učestvuju u određenju prirode komercijalnog filma.  

                                                 
5 Ponoćni ekspres je film koji je izazvao bujicu polemika od kojih su mnoge 

pretočene u novinske i naučne članke, kako po izlasku filma u bioskope tako i dvade-
setak godina kasnije. Takođe je inspirisao nekoliko filmova snimljenih devedesetih 
godina prošlog veka (v. Mutlu 2005, 475-476).  
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Kako je karakteristična za većinu društava koja danas poznajemo, i kako 
je, takoreći, svuda oko nas,6 vremenom su razvijani različiti pristupi definisa-
nja ove pojave. Dok je jedni određuju prema vremenu iz kojeg (smatraju da) 
datira, drugi to čine prema grupi u okviru koje se razvija i kojoj je najčešće 
namenjena, a treći prema konzumentima njenih proizvoda. Pristalice drugog 
pomenutog tumačenja veruju da je poreklo popularne kulture relativno 
skorašnjeg datuma i da su za njenu pojavu u kasnom osamnaestom veku neop-
hodne tri karakteristike: masa, novac i mehanika.7 Teorije popularne kulure 
koje za differentia specifica uzimaju konzumente njenih proizvoda, podvlače 
da popularna ili drugačije zvana masovna kultura izlazi iz relativno uskog kru-
ga ljudskih grupa kojima su tzv. folk i elitna kultura ograničene. Masovna kul-
tura, na šta i ime ukazuje, pretenduje da obuhvati najširi mogući auditorijum 
nezavisno od klase, rase, etničke pripadnosti, pola/roda ili uzrasnog doba nje-
nih konzumenata (za razliku od tzv. narodne kulture koja se odnosi na 
određenu zajednicu u kojoj se kultura prenosi sa generacije na generaciju, i 
elitne koja "referira na produkte ljudskog rada i misli stvorenih od strane i za 
ograničen broj ljudi koji imaju posebne interese, obuke ili znanja") (Nachbar 
and Lause 1992, 11-18). Značaj dva, ukratko izložena pristupa, za nas nije u 
rasvetljavanju začetaka popularne kulture u slučaju prvog, niti nekakvom kla-
sifikovanju kulture u slučaju drugog, već u referiranju na karakteristike koje 
važe za savremenu popularnu kulturu i njen, masovno konzumirani proizvod – 
komercijalni film – a to su, na prvom mestu i za početak: novac i masovna pu-
blika. 

Kada smo u najopštijim crtama odredili ko su konzumenti, pogledajmo i 
šta je to što čini specifičnim antropološki pristup proučavanja popularne kul-
ture. Bojan Žikić predlaže da istraživačka pažnja bude usmerena na odnos 
između stvaralaca i konzumenata čije je svojstvo – pomenimo dva – komuni-
kacija i "mogućnost prevazilaženja konteksta nastanka [stvaralaštva], iako je 
značenje ostvarene komunikacije vazano za njega" (Жикић 2010, 26-27). 
Svojstvo na kojem se insistira u ovom istraživanju jeste komunikacija koja se 
ostvaruje između stvaralaca filma i publike i to u pravcu od stvaralaca ka gle-
daocima. Iz tog razloga, istraživanje će se kretati u okviru komunikacijske pa-
radigme bazirane na pretpostavci da "sve vrste ljudskih delatnosti, a ne samo 

                                                 
6 Vrste namirnica, načini odevanja, vidovi zabave, javna mesta, vidovi umetničkog 

stvaralaštva itd. predstavlaju samo neznatan deo popularne kulture.  
7 Drugim rečima, ovi teoretičari dovode popularnu kulturu u vezu sa pojavom 

srednje klase koja se uz pomoć ostvarenog profita formira nakon Industrijske revolu-
cije, populacijom koja ne pretstavlja ni seljaštvo ni aristokratiju, već nesto između. Ta 
nova imućna klasa je zahtevala i novu kulturu koja u skladu sa razvojem tehnologije 
stvara i masovne medije – stampu, radio, televiziju, film (v. Nachbar and Lause 
1992).   
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govorenje, služe prenosu informacije" (Lič 2002, 27) i da je proizvod jedne od 
njih svakako i film – prijemčiv, društveno i kulturno podržavan i pogodan ko-
munikacijski kanal. Kao izrazito popularan vid zabave, smatram ga jednim od 
najvažnijih oblika komunikacije sa najširom publikom danas.   

Budući da će u ovom radu biti tumačena specifična vrsta filma, određena 
ne prema žanru, već prema distinkciji koja se može i koju je, štaviše, neop-
hodno načiniti između filma kao umetnosti i filma kao produkcije, korisno bi 
bilo napraviti svojevrsnu distancu u odnosu na pojam umetnosti. U razmatra-
nju komercijalnih filmova, karakteristike umetnosti valjalo bi samo delimično 
uzeti u obzir. To bi se ogledalo, pre svega, u poštovanju "slobode imaginacije" 
svojstvene svakom autorskom stvaralaštvu. Svako filmsko delo poseduje pre 
svega fiktivni narativ koji, međutim, ponekad teži da bude propagiran kao re-
alni. Važan segmet ovog rada biće upravo ukazivanje na problem 
"dopuštanja" filmu da bude fikcija, a da poprima karakteristike dokumentar-
nosti, u čemu se krije deo ključa njegovog manje-više latentnog uticaja u 
prenošenju poruka.  

Posmatranjem filma kao produkcije referiram na njegovu komercijalnost, 
što će reći da se proizvodi s ciljem ostvarivanja novčanog profita. Da bi se to 
obezbedilo, neophodno je ispuniti osnovni zahtev – ostvariti komunikaciju sa 
masovnom publikom, a da bi se osnovni nivo komunikacije između stvaraoca 
proizvoda popularne kulture i njegovih konzumenta ostvarilo, neophodno je 
da dele isti kulturni kontekst, odnosno "značenja, ali zajednička, deljena 
značenja: (...) istu kulturnu tradiciju, slično okruženje materijalnih činjenica i 
sličan simbolički sistem" (Жикић 2008, 72). Dalje, da bi se komunikacija pak 
ostvarila na nekom "dubljem" nivou – ne samo na nivou prepoznavanja i 
bazičnog razumevanja događaja, već i u smislu prenošenja nedvosmislenih 
poruka – neophodno je da film reflektuje verovanja i vrednosti masovne pu-
blike. Međutim, nisu samo "vidljivi delovi naše kulture (artefakti i događaji) 
izrazi nevidljivih delova (skupa kulturnih predstava)" (Nachbar and Lause 

1992, 22), tj. nije film samo refleksija, on istovremeno i reflektuje one vred-
nosti i značenja koje želi da publika usvoji. Drugim rečima, on učestvuje u 
formiranju kulturnih značenja i predstava koje potom postaju deljena. Kada je 
reč o publici, ona se najjednostavnije može odrediti pripisivanjem atributa ma-
sovna koja, međutim, ne podrazumeva neuku publiku na koju referira N. Ke-
rol (Carroll 1985), već obuhvata najširi mogući raspon u "kvalitativnom" smi-
slu – to je skupina ljudi različitih sociokulturnih i obrazovnih nivoa, rase, po-
la, nacionalnosti, veroispovesti itd. Ključna distinktivna odrednica publike ko-
mercijalnog filma u odnosu na konzumente njegovog oponenta, tzv. 
umetničkog filma, kako je već istaknuto, jete činjenica da ove prve ne mora da 
karakteriše manjak kritičke sposobnosti, koliko manjak kritičke potrebe koja 
je prisutna prilikom gledanja filmova s ciljem opuštanja i zabave radi. Opozit 
mase je "misleći pojedinac", koji se smatra konzumentom umetničkog filma. 
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Film kao relevantno polje antropoloških istraživanja  
 
Kao sinonim za film koristi se sintagma sedma umetnost. Posmatrana u 

kontekstu popularne kulture, umetnost predstavlja relevantno polje 
antropoloških istraživanja. Segment koji zanima antropologe nije, uobičajeno 
prva asocijacija na umetnost, estetika. Takođe, valjalo bi napomenuti da to ni-
je ni umetnik kao pojedinac niti proizvoid stvaralaštva kao takav već, kao što 
je gore u tekstu naznačeno, komunikacija koja se njime ostvaruje. Od izuzetne 
važnosti za svaki segment popularne kulture, pa tako i za umetnost i komerci-
jalni film, jeste odnos stvaraoca i publike gde se sama publika smatra krucijal-
nom za razumevanje popularne kulture (Nachbar and Lause 1992, XV), jer je 
njoj namenjena i direktno se njoj obraća, odnosno, pojednostavljeno rečeno, 
bez konzumenata popularne kulture ne bi ni ova postojala.  

U kontekstu komercijalnog filma kao kanala komunikacije pitanje da li bi 
antropolozi trebalo da tumače "ono što je bila umetnikova namera, ili ono što 
biva proizvedeno kao posledica te namere" (Жикић 2010, 18) ne bi trebalo da 
predstavlja ozbiljniju dilemu. Postoji više razloga za tvrdnju da segment rele-
vantan za antropološka istraživanja jeste "posledica", tj. efekat koji film proiz-
vodi. Prvo i najmanje ubedljivo objašnjenje bi se ogledalo u činjenici da se 
komercijalni film pravi za potrebe tržišta, što predstavlja glavnu smernicu u 
pogledu finalizacije proizvoda. Kako se neretko ispostavlja, svojstvo komerci-
jalnog filma odlučujuće u tematsko-sadržinskom oblikovanju, ali i završnom 
"doterivanju detalja" svakog pojedinačnog proizvoda filmske industrije, jeste 
ekonomski faktor, tj. faktor profita, koji je, reklo bi se, toliko jak da često ne 
postoji jasna namera stvaralaca filmova do da naprave efektno filmsko delo 
koje će biti prihvaćeno i koje će se stoga dobro prodati.8 U izvesnom smislu 
ovo znači da je umetnikova namera uslovljena efektom – prijemčivost filma 
zarad ostvarivanja profita. Drugo, usled eventualne neveštosti reditelja (na pri-
mer, pri izboru adekvatnog scenarija, njegove adaptacije, tj. sveukupne zanat-
ske izvedbe) može se desiti da je teško odgonetnuti šta je zaista namera redite-
lja, pa je potrebno uložiti određeno vreme i napor za otkrivanje željenje poru-
ke poslate kroz filmski kanal (na primer, ukoliko postoje, upoznavanje sa 

                                                 
8 Proizvođači popularne kulture, gde spadaju i filmski stvaraoci, usklađuju svoje 

proizvode sa verovanjima i vrednostima publike. Pojedini teoretičari popularne kulture 
primećuju da, kao i svaki sistem koji nastoji da se odupre promeni i teži samoodržanju, i 
masovna publika, često nesvesno, održava sopstveni sistem vrednosti i verovanja (po-
stojanje nuklearne porodice, moralnih načela, religijskog verovanja itd.) pa prihvata sa-
mo one filmske priče koje podržavaju i brane ustaljeni kompleks njenih verovanja. Kao 
primer se može navesti film Fatal Attraction (1987) čija je rana verzija pokazana "test” 
publici koja nije prihvatila lik žene glavnog junaka kao nezavisne žene usmerene na ka-
rijeru niti kraj u kojem glavni lik izvršava samoubistvo (Nachbar and Lause 1992, 3). 
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ostalim filmovima istog reditelja, pretraživanje njegove biografije i sociokul-
turne klime u kojoj je stvarao itd.). I, napokon, treće i najvažnije bi se moglo 
izreći na sledeći način: ako je efekat filma nekompatibilan nameri, onda prvo 
čini irelevantnim ovo drugo.9 Prema tome, ne samo da u opis konzumenta ko-
mercijalnog filma ne spada veći angažman koji bi obezbedio neka od malopre 
pomenutih saznanja, nego je i pitanje da li bi ikakva saznanja o nepodudarno-
sti namere i efekta mogli da izmene vrstu ili intenzitet poruke10. Prisetimo li se 
tvrdnje s početka odeljka, da je komercijalni film takva vrsta "umetnickog" 
dela da je njegovo idejno i praktično stvaranje podređeno zahtevima i potreba-
ma njegovih konzumenata, tj. da njegova komercijalnost obezbeđuje "pona-
vljanje tumačenja",  složićemo se da se za komercijalne filmove retko može 
pretpostaviti da nastaju prvenstveno kao proizvod umetnikovog unutrašnjeg 
poriva za estetskim izražavanjem i stvaralaštvom, već da su produkovani kao 
važan segment industrije zabave koja operiše lako prepoznatljivim simbolima 
uže ili šire sociokulturne sredine čijim specifičnim kombinovanjem 
obezbeđuje nedvosmislenost poruke, odnosno njenogovo manje-više 
jednoznačno prihvatanje od strane publike. Premda poruka, dakle, "nije ono 
što umetnik kaže (...), već način na koji je to shvaćeno u određenoj sredini" 
(Жикић 2010, 35), nedoumica da li je to poruka koju je i sam umetnik poslao 
ili želeo da pošalje, nije od velikog značaja.  

 
 
Kako nas film podučava: o strukturi filmskog narativa 
 
Razmatranje uticaja američkog komercijalnog filma na masovnu publiku 

ne predstavlja novinu, pa stoga ni interesovanje za proizvodnju straha putem 
ovog medija neobičnost. Još su dvadesetih godina prošlog veka sovjetski stva-
raoci i teoretičari filma L. Kulešov i V. I. Pudovkih analizirali američki film 
poredeći ga sa tadašnjim ruskim, kako bi razumeli zašto su američki filmovi 
imali više efekta na masovnu publiku od ruskih, odnosno ne bi li pronašli naj-
bolje sredstvo za kreiranje sovjetskog filma za mase (Carroll 1985, 95). S dru-
ge strane, od sedamdesetih godina prošlog veka, kada je uočena njegova ko-
munikacijska moć, film se koristi kao legitimno nastavno sredstvo – brojni 

                                                 
9 Dobar primer je film Babilon koji prikazuje neameričke i neevropske zemlje kao 

rizične, ne zbog loših namera njihovih žitelja, nego zbog nekakve "više sile" prisutne 
među tim narodima koja se postara da na kraju svako ponašanje rezultira nesrećom. 
Sudeći prema podacima koji se mogu naći o reditelju i njegovom radu, čini se da nje-
gova namera nije kompatibilna mogućim porukama. 

10 Na primer, da li bi, odavno i naširoko poznata višeminutna scena silovanja u fil-
mu Irreversible sa Monikom Beluči ikada mogla pružati manje zastrašujući efekat 
usled bilo kakve pređašnje ili naknadne spoznaje rediteljeve namere?  
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predavači su prepoznali značaj filma u procesu učenja smatrajući da filmske 
scene, prikazujući primenu teorijskih koncepata iz različitih oblasti u 
različitim situacijama, mogu da stvore osećaj realnosti (Champoux 1999). 
Ovim odeljkom, stoga, nastojim da na teorijskom nivou skrenem pažnju na 
ona sredstva kojima film efikasno prenosi manje-više nedvosmislene poruke 
čime, u izvesnom smislu, oformljuje i (pre)oblikuje naša znanja i predstave o 
fenomenima koje prikazuje. U fokusu razmatranja će biti narativ koji pomoću, 
verovatno, osnovnog sredstva filmskog izražavanja – slikovnog predstavljanja 
priče koje je pak oblikovano različitim načinima kadriranja i podržano oda-
branom muzikom – osigurava komunikacijsku moć filma.  

Holivud nije samo ekonomska i industrijska organizacija – od njega se 
očekuje da priča priče i stvara snove i ideologiju, dok istovremeno biva i pro-
izvod istih (Strinati 2000, 26). U tu svrhu je razvio "specifičan način sastavlja-
nja događaja, likova i objekata kako bi kroz film ispričao priču" (Ibid., 28) ko-
ju savremeni naučni diskurs naziva narativom, referirajući često na ideološko-
propagandne elemente filma. Prema Kerolovom mišljenju, narativ je naše naj-
poznatije i najzastupljenije sredstvo objašnjavanja ljudskih akcija (Carroll 
1985, 93) zbog čega ima izuzetno važnu ulogu u obezbeđivanju nedvosmisle-
nosti i jasnoće sadržaja. Narativ jednako podrazumeva i verbalne iskaze i dija-
loge, i slikovno predstavljanje priče, jer on sam po sebi ne može obezbediti 
jasnoću poruka bez filmski specifičnih sredstava kojima je ispričan, pre svega 
različitim kadriranjem kojim se u fokus – kako priče tako i posmatračeve 
pažnje – stavlja baš ono što je važno da bude uočeno i baš u datom momentu. 
U tekstu koji sledi će biti razmotrena dva modela narativa i nekoliko njihovih 
najvažnijih karakteristika.  

Uobičajena linearna narativna struktura holivudskog filma prati lanac 
događaja koji stoje u uzročno-posledičnom odnosu koji se vrti oko rešavanja 
centralne enigme. Tipičan film sledi niz: početak, sredina i kraj, koji se ogleda 
u sekvenci ravnoteže, neravnoteže i nove ravnoteže ili, drugačije rečeno, po-
retka, konflikta i njegovog rešavanja, tj. ponovnog uspovljanja poretka. To 
znači da je na početku priče prisutno stanje ravnoteže koje biva poremećeno 
nekim nemilim događajem ili situacijom, što predstavlja stanje neravnoteže 
koje se prevazilazi otklanjanjem remetilačkog faktora, čime se ponovno uspo-
stavlja ravnoteža ili red (Strinati 2000, 29-31).    

Drugi način na koji film priča priču i drugi dominantni model filmske na-
racije jeste model pitanje-odgovor, koji podrazumeva postavljanje pitanja u 
uvodnim scenama ili onima koje prethode nekim potonjim, na koje, razume 
se, odgovor daju scene koje slede (Ibid.; Carroll 1985). Teoretičar popularne 
kulture, Noel Kerol, ističe da je ovaj model složeniji utoliko što i scene koje 
sadrže odgovor mogu stvarati nova pitanja. S druge strane, u načinu na koji su 
sekvence događaja i scena povezane, on prepoznaje pojavu onoga što naziva 
mikropitanjem i makropitanjem gde je prvi podređen drugom (Carroll 1985, 
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97-98).11 Kako u kontekstu snage  filma da privuče pažnju i obezbedi inten-
zivne reakcije masovne publike, tako i u pogledu moći filma da proizvodi zna-
nje, Kerol naglašava važnost ovako zamišljenog načina pričanja priče iz razlo-
ga što "publiku ostavlja sa utiskom da je naučila sve što je važno da zna u po-
gleda prikazane radnje" (Ibid, 99). A kako ćemo biti sigurni da publika prima 
informacije i usvaja znanja i za koja, recimo, nije zainteresovana? Isti autor 
smatra da se to postiže usled načina na koji model pitanje-odgovor 
funkcioniše, odnosno usled činjenice da našu pažnju na filmsku priču, čak i 
onda kada nas odgovor na postavljena pitanja ne zanima, održava naša 
znatiželja; drugim rečima, publika "ne samo da želi, već očekuje odgovore na 
pitanja koja su nametljivo stavljena pred nas" (Ibid, 97).  

Ova dva modela – model ravnoteže i model pitanje-odgovor – ne predsta-
vljaju opozitne načine pričanja filmske priče. Poremećaj ravnoteže je sine qua 
non svakog narativa i on ni na koji način ne isključuje druge nivoe analize, pa 
ni ovaj pitanje-odgovor, koji upotpunjuje onaj prvi i osnovni. Jedino o čemu 
se može raspravljati, i to uslovno, jeste da li je neki od njih, i ako jeste, koji je 
značajniji za potrebe analizi konkretnog filma. Važnost oba modela za ovo 
istraživanje će se pokazati u procesu interpretacije Ponoćnog ekspresa; dok će 
se prvim pokušati objasniti opšta struktura narativa i širi poredak koji se re-
produkuje uspostavljanjem poremećene ravnoteže tumačene u istorijskom 
kontekstu SAD,12 drugi model nam može ponuditi uvid u konkretnija značenja 
i smisao.  

Dve glavne karakteristike sistema holivudskog narativa koje Strinati izdvaja 
su realizam pod kojim se podrazuveju "verovatnoća" i figura heroja, i visok ste-
pen zaključivanja. Da bi uzročno-posledična struktura mogla da funkcioniše i 
bude uverljiva, neophodan je izvestan nivo verovatnoće koji "referira na flimske 
kreacije stvarnih svetova sa realističnim mestima, karakterima i vremenskim 
razdobljima" (Strinati 2000, 30). Insistiranje na realističnosti omogućava 
poistovećivanje realnog sa fiktivnim svetom putem sličnosti, a ne razlika. Pre-
ma Strinatijevom mišljenju, u momentu kada je iz studija "prešao na ulice"13, 
film je počeo da ostvaruje daleko snažniji uticaj na publiku, a u pogledu koji nas 
zanima, možemo pretpostaviti da je ojačao efekat straha, recimo, u odnosu na 

                                                 
11 Mikropitanje povezuje dve ili ograničen broj scena i sekvenci, što obično znači 

da odmah nakon pitanja slede i odgovori. Makropitanja, kojih može biti više od jed-
nog u filmu, jesu ona pitanja na koja čekamo odgovor kroz veći deo filma i koji se 
može posmatrati kao onaj koji organizuje najveći deo značajnih radnji u filmu (Car-
roll 1985, 97-98). 

12 Ideologija reda je u osnovi svih holivudskih narativa i ona reflektuje i pojačava 
ideologiju reda u društvu (v. Strinati 2000, 34-36). 

13 U tzv. zlatno doba Holivuda, filmovi su se snimali u studijima i vrlo malo toga 
se dešavalo napolju, na ulicama i trgovima gradova (Strinati 2000).  

_______________________________________________ 
Nova srpska antropologija: antropologija filma - 111



Film kao izvor znanja.. .   
  

 
Antropologija 12, sv. 3 (2012) 124

topološku bliskost prikazanog mesta onom mestu kojeg gledaoci poznaju. Opi-
sno rečeno, nije isto kada gledaoci svakodnevno obitavaju ili prepoznaju kraje-
ve i mesta na kojima se fiktivna opasnost odvijala i kada takva filmska mesta 
posmatra neko ko živi u Srbiji, recimo, ne prepoznajući elemente okruženja. Iz 
ove druge pozicije, nasilje ili kakva druga nesreća deluje kao da se dešava "ta-
mo negde", daleko od očiju posmatrača, shodno čemu efekat zastrašivanja može 
biti manji nego što bi mogao biti u slučaju onoga koji se u bilo kom smislu 
identifikuje sa prikazanim mestom.  

Svaki narativ sadrži elemente stereotipa koji predstavljaju "direktne i jed-
nostavne odraze popularnih verovanja i vrednosti" (Nachbar and Lause 1992, 
26), ali i – da ih za potrebe rada tako nazovemo – novokreirane, tek stvorene 
stereotipe, što će se pokazati na filmskom primeru odabranom za ovo 
istraživanje. Nasuprot junaku koji simbolizuje poželjne vrednosti društva i ko-
ji je glavni predstavnik narativa jer ponovo uspostavlja narušeni poredak i 
održava ga, pojavljuju se antijunaci, bilo pojedinci ili grupe, koji pak predsta-
vljaju pretnju sistemu. Da bi se označile grupe koje društvo vide kao preteće, 
koriste se negativni stereotipi (Ibid, 26) kojima se istovremeno stvaraju pred-
rasude o Drugome i izvode ili pojačavaju vrednosti heroja, odnosno "nas" i 
"našeg" društvenog sistema.14  U kontekstu straha, korišćenjem stereotipa se 
proizvode konkretne stereotipizirane percepcije, tj. kulturno uslovljeni načini 
opažanja opasnosti i njenih objekata – pojedinačnih opasnosti, a kroz to i opa-
snosti kao takve. Ono što bi trebalo da zanima antropologe u vezi sa tim nije 
toliko da li se neke opasnosti mogu desiti ili ne, jer poneke zaista i mogu, već 
da razume načine na koje se proizvodi i pojačava strah od (ideje o) opasnosti i 
drugih. Jedna od najvažnijih teza rada koja se direktno odnosi na proizvodnju 
straha putem komercijalnog filma jeste viđenje filma kao onog koji izolovane 
primere (opasnosti i nesreća) manje-više pretvara u pravilo, stavljajući ih tako 
na nivo opštosti. Pod tim podrazumevam da film, kao deo vizuelnih komuni-
kacija, potpomaže tendenciju savremene kulture i društva da "potencijalne 
opasnosti predstavlja kao da su aktuelne opasnosti" (Svensen 2008, 23). Kako 
strah veoma zavisi od percepcije opasnosti, koja je pak kulturno uslovljena, 
pregršt pojava, fenomena, situacija, procesa itd. iz našeg bližeg ili daljeg 
okruženja može biti poistovećeno sa opasnošću. I zaista, mnogi od njih i jesu 
potencijalne pretnje koje, međutim, ne moraju nikada postati aktuelne, niti je 
verovatnoća da to postanu značajna. Ukoliko još postoje manje ili više oprav-
dane sumnje da, kao pripadnici neke grupe ili zajednice, ne možemo uticati na 
otklanjanje opasnosti, otuda sveukupno, sledi pitanje iracionalnosti i apsurd-

                                                 
14 Najčešće ti drugi imaju rasne, klasne, etničke, konfesionalne ili neke druge od-

rednice i u vezi su sa aktuelnim "neprijateljima" američkog društva i sistema ili su pak 
tu da bi potvrdili ili povratili vrednosti američkog sistema, kao što će se pokazati kroz 
scenario Ponoćnog ekspresa.  
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nosti gajenja emocije zebnje i straha i organizovanje sopstvenog ili života 
bližnjih15 u odnosu na to.  

Poslednji i jednako važan element narativa kojeg Strinati izdvaja – visok 
nivo zaključivanja – podrazumeva obezbeđivanje nedvosmislene poruke filma 
koja se ostvaruje na manje ili više banalan i masovnoj publici razumljiv način, 
bilo u formi verbalnih dijaloški replika (na primer, junka i pobeđenog antiju-
naka), bilo neverbalnim "scensko-auditivnim" efektima. Shodno ovom poto-
njem, tvrdi se da rediteljska sredstva vizuelne naracije takođe doprinose 
jasnoći jer usmeravaju i kontrolišu pažnju publike tako da ona "uvek gleda u 
ono u šta treba da gleda, uvek prati prave detalje i pomoću toga razumeva, 
skoro bez napora, tekuću radnju tačno na način na koji je suđeno da bude 
shvaćena" (Carroll 1985, 88). To se postiže na prvom mestu, različitim 
načinima kadriranja koja ne samo da kontrolišu pažnju publike nego su i u 
funkciji postizanja visokog nivoa jasnoće onoga što se prikazuje. S druge stra-
ne, svojevrsnom "igrom" – specifičnim uklapanjem slikovnih isečaka priče u 
celinu – mogu da se formiraju specifične forme umetničkog izražavanja po-
put, recimo, metafore i satire, koje "urezuju" značenja u misli publike i osta-
vljaju dugotrajan utisak koji publika lako može da prizove iz sećanja (v. 
Champoux 1999).    

 
 
Ksenofobija – "divljak bez atributa plemeniti" 
 
Iskustvo koliko zastrašujuće druge zemlje mogu biti nudi nam film 

Ponoćni ekspres (Midnight Express) iz 1978. godine. Priča prati mladog Ame-
rikanca, Bilija Hejza, koji je na povratku sa odmora iz Turske pokušao da pre-
nese preko granice određenu količinu hašiša. Na istambulskom aerodromu bi-
va uhvaćen i smešten u zatvor. Uz pomoć dobrog advokata dobija nisku kaznu 
za tamošnje uslove. Nakon patnje koju proživljava bivajući mučen od strane 
stražara i zarobljenika, i nakon što pedeset i trećeg dana pre isteka kazne sa-
znaje da ga čeka novo suđenje, a onda i po produžetku kazne na trideset godi-
na, odlučuje se da "uhvati ponoćni ekspres"16. Tako nakon pet godina prove-
denih u zatvoru, uz smišljenu strategiju i malo sreće, uspeva da pobegne iz za-
tvorskih zidina, a potom i iz Turske. Film se završava tzv. srećnim krajem, sli-
kovno predstavljenim nizom fotografija Bilija koji se grli sa porodicom i pri-
jateljima na Kenedi aerodromu. 

Gotovo je neozbiljno napominjati da je za razumevanje bilo kojeg 
društvenog i kulturnog fenomena neophodno njegovo tumačenje u sociokultur-
                                                 

15 Što podrazumeva usmeravanje socijalnih odnosa, grupne organizovanosti i sve-
ga onoga što se tiče pojedinca kao kolektivne ličnosti.  

16 To je zatvorski izraz za bekstvo. 
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nom kontekstu. Za dekonstruisanje narativa Ponoćnog ekspresa potrebno je sa-
gledati, naizgled, dve šire slike: društveni i politički kontekst SAD sedamdese-
tih godina prošlog veka i, kroz vezu sa njim, topološki kontekst u kojem se od-
vija radnja filma. Zašto je za mesto filmske radnje izabrana Turska, vrlo konci-
zno je objasnila filmska kritičarka Paulina Kael, rekavši: "Ova priča je mogla da 
se desi u skoro svakoj zemlji, ali ako je Bili Hejz planirao da bude uhapšen ka-
ko bi dobio maksimalnu korist od toga, gde bi drugde mogao obezbediti pred-
nosti turskog zatvora? Ko želi da brani Turke? (Oni čak nisu ni oformili dovolj-
no dobro filmsko tržište za Columbia Pictures da bi bili zabrinuti za to kako su 
predstavljeni)" (v. Tokgöz). Zapravo, u to vreme "nije bilo značajne tursko-
američke populacije u SAD, turskog lobija u Vašingtonu, finansijskih resursa 
niti prijatelja u Holivudu; Turci su bili bez odbrane – savršena meta [prepuna] 
mogućnosti" (Sahin 1998). Turska kultura i narod dovoljno strani i daleki 
američkom narodu u periodu nastanka filma, a Turska kao zemlja dovoljno po-
znata kao deo Trećeg sveta, bila je takoreći idealno mesto filmske naracije, od-
nosno idealna "zemlja-suprotnost" Americi. To znači da je film neophodno po-
smatrati, kako je već istaknuto, pre svega u sociokulturnom i političkom kontek-
stu SAD u vreme njegovog nastanka. Sedamdesete godine dvadesetog veka su 
za SAD bile sumorne. Vodeći višegodišnji rat u Vijetnamu i suočene sa antirat-
nim pokretom najsnažnijim koji ta nacija pamti, SAD su prolazile kroz tešku 
ekonomsku krizu, a još važnije i kroz krizu moralnih vrednosti na kojima (se 
smatralo da) je počivalo njeno društvo. Antiratni pokret je bio praćen pružanjem 
otpora mladih, svim do tada ustanovljenim vrednostima (Mutlu 2005, 478) što 
će reći, bio je praćen pojavom zastrašujućeg broja jako mladih zavisnika od he-
roina kao i borbom za seksualna prava. Zato je bilo neophodno da društvo po-
nudi sadržaje koji bi pokušali da skrenu tok kojim su mladi Amerikanci 
izražavali svoj bunt. Ponoćni ekspres je poslao mladim Amerikancima košmar 
kroz koji je trebalo da reafirmišu vrednosti svojih roditelja, odnosno američku 
ideologiju i sistem vrednosti, (samo)identifikujući se kroz inferiornog Drugog 
(Ibid, 487-488).  

Ključni analitički pojam koji može pomoći razumevanju nivoa problemati-
čnosti narativa ovog filma u pogledu proizvodnje znanja i buđenja straha jeste 
stereotip. Kada govorimo na nivou zajednice, tj. naroda, govorimo o etničkim 
stereotipima koji su najčešće pežorativni i u vezi sa diskriminacijom i rasizmom 
(Eriksen 2004, 48). "Predstave o ‘drugosti’ u svetu postoje skoro koliko i svet" 
(Đerić 2009, 12) i, kako tvrdi Eriksen, teško da postoji i jedno društvo bez pred-
stava o drugom društvu, međutim, problem se javlja kada te predstave "postanu 
sastavni deo ‘kulturnog znanja’ neke grupe i kada na manje ili više predvidljiv 
način počnu da utiču na njen odnos prema drugima" (Eriksen 2004, 48). S druge 
strane, stereotipi, kao odraz ljudske težnje za klasifikacijom elemenata sveta u 
kojem živimo, ne javljaju se samo kao vid identifikacije druge grupe, već i kao 
vid (i zarad) identifikacije sopstvene grupe, tj. samoidentifikacije. Shvatanje da 
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se u slučaju filma koji razmatram najpre može govoriti o težnji da se afirmišu 
željene vrednosti sopstvene grupe, ne izuzima činjenicu stvaranja i širenja nega-
tivnih, često rasističkihi ideja o drugom, tj. Turcima. Ponoćni ekspres je, dakle, 
kao deo šireg procesa samoidentifikacije otelovio predstave o tzv. narodima 
Trećeg sveta, a onda ih, u fuknkciji reafirmacije ugroženih, ali poželjnih moral-
nih vrednosti, svojom popularnošću podigao na nivo znanja o turskom narodu. 
Zapadna literatura i film su mediji koji su, prema mišljenju pojedinih autora, 
uveli stereotipe o Turcima u zapadnu kulturu zamišljajući ih kao monolitan enti-
tet i pripisujući im negativne fizičke i psihičke atribute – uvek su ružni, prljavi, 
pohotni, fanatični, iracionalni, okrutni i nepouzdani – zbog čega se zapravo čini 
da je "jedini razlog njihovog postojanja da upute izazov zapadnim herojima" 
(Tokgöz). Stoga ovaj film možemo pre posmatrti kao film o Amerikancima ne-
go o Turcima, a u tekstu koji sledi ćemo videti i zašto se to tvrdi.   

Da je Bili Hejz postao popularan u SAD još pre svog povratka potvrđuje 
činjenica da ga je na aerodromu čekao veliki broj novinara, nakon čega je po-
stao i meta agenata, izdavača i filmskih producenata (Mutlu 2005, 477). Predvi-
dljiv sled događaja bilo je objavljivanje Bilijeve autobiografske knjige, za ko-
jom je usledio i film. U vezi s tim, "zamka" koju ne bi valjalo prevideti krije se 
u deklarisanju Ponoćnog ekspresa za film snimljen prema istinitom događaju. 
Kako Hejzova knjiga, međutim, nije sadržala dovoljno dramatične napetosti, 
Oliver Stoun je (u ulozi scenariste) napravio "nekoliko izmena" učinivši turski 
zatvor mnogo brutalnijim i pretvorivši Hejza u veću žrtvu no što je ovaj bio 
(Ibid, 478). Igranom filmu, kakav ovaj svakako jeste, ne možemo zameriti 
neautentičnost priče, tj. nedokumentarnost, jer to i nije deo njegove definicije; 
ono što se zamera, u najmanju ruku i samo u ovom smislu, jeste insistiranje na 
onome što film nije – verodostojna adaptacija autobiografske knjige glavnog ju-
naka – čime je delimično kontrolisana jačina uticaja stereotipa koju je film pro-
izveo. Najekstremnije i emotivno najjezgrovitije scene u filmu su izmišljene17 jer 
"to je ono što oni [publika] žele da vide – najgore što može da se desi, i dubine do 
kojih mogu biti odvedeni" (Zaim 1994). Stremljenje što većem profitu koji je 
mogao biti ostvaren ispunjavanjem takvih želja publike, s jedne strane, i pome-
nuta težnja za reafirmacijom vrednosti, s druge, uslovili su fabrikovanje mnogo-
brojnih stereotipa, kako verbalnim tako i vizuelnim i auditivnim sredstvima.  

Pored obilnog konzumiranja marihuane i heroina, druga pojava u kojoj se 
ogledala poljuljanost dotadašnjih vrednosti, a koja je važna pomena u pogledu raz-
matranja proizvodnje poželjnih predstava, bio je homoseksualizam. U filmskoj 

                                                 
17 Takva je i jedna od najbrutalnijih, "slow motion" scena, ona u kojoj Bili odgriza 

jezik omraženom zatvoreniku, Turčinu cinkarošu, zatim scena neostvarenog homo-
seksualnog odnosa između Bilija i njegovog druga Evropljanina, kao i pokušaj silova-
nja nakon kojeg sledi bekstvo iz zatvora. Za detaljnjiji pregled odstupanja filmskog 
scenarija od onoga što je ispričano u knjizi pogledaj: Kazan 1979. 
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priči koju pratimo, problem droge je skrajnut utoliko što krijumčarenje hašiša koje 
jeste odvelo mladog Amerikanca u petogodišnju patnju, međutim, nije dalje pro-
blematizovano. Štaviše, neizrečen u filmu je, bar sudeći prema knjizi, podatak 
da je Bili bio veliki konzument droge čija je zavisnost postala još ozbiljnija to-
kom služenja zatvorske kazne (Kazan 1979). Umesto toga, kao glavni junak ko-
ji prenosi moralno naravoučenije, on je predstavljen kao skoro "savršen" Ameri-
kanac – dobar mladić koji voli i poštuje svoje roditelje i čija je jedina greška po-
vremeno konzumiranje hašiša (Ibid). Homoseksualizam je u vreme nastanka fil-
ma tretiran kao posebna vrsta devijacije, čemu je homofobija bila logična posle-
dica. Na to upućuje u filmu naglašena heteroseksualna, a sakrivena homoseksu-
alna ljubav koju je Bili imao u zatvoru (Ibid). Nekoliko je upečatljivih scena ko-
je se bave ovom temetikom. Pišući pismo svojoj devojci, rediteljski rešeno, kao 
Bilijeva naracija vizuelno praćena scenom uobičajenog dana u zatvorskom 
dvorištu gde se sukobljavaju američki (ili drugi "beli" zatvorenici) i turski za-
tvorenici, Bili opisuje Turke kao narod kod kojeg je sve "ovako-onako", kod 
kojeg "nikad ne znaš šta će se dogoditi", šta jeste, a šta nije. Kao primer navodi, 
šta drugo do homoseksualnost koju Turci smatraju za veliki zločin, ali koju 
upražnjavaju kad god stignu. Na kraju svog izlaganja, Bili zaključuje da je tur-
ski zatvor (podsećam, u značenju čitave Turske) potpuno ludo mesto. Nasuprot 
ovom verbalnom pojašnjenju, postoje dve značajne homofobične scene: jedna u 
kojoj Bili s neodobravanjem reaguje na udvaranje svog zatvorskog prijatelja 
Evropljanina, i druga u kojoj se pokušaj silovanja Bilija od strane glavnog 
čuvara dramatično završava ubistvom napadača. Ako je za verovati knjizi, poje-
dine činjenice koje su skrivene od gledaoca18 potvrđuju nam pretpostavku o 
funkciji filma da podučava svoju ciljnu grupu – u ovom slučaju najpre američku 
omladinu. Šire gledano, to nije jedino znanje koje se prenosilo ovim narativom; 
nered i homoseksualizam, upravo ono što je smatrano rušilačkim u sistemu 
američkog društva, pripisano je turskom društvu kao onom koje je u suprotnosti 
američkom. Dakle, pričajući priču o onome što kod Turaka jeste, pričala se 
priča o onome što kod Amerikanaca nije. Isti princip se ponavlja i u razmatranju 
koji je odnos prema ljudima i koje je životno pravilo koje vlada u ovoj zemlji 
Trećeg sveta, odnosno koliko je američki sistem moralno superioran u odnosu 
na turski. To nam otkriva jedan od najomraženijih zatvorenika turskog porekla 
obraćajući se mladom Biliju, baš kao što bi odrasla persona podučavala mladu, 
još neiskvarenu osobu kako svet zapravo funkcioniše:  

 
Ti si Amerikanac pa ne znaš. Pas jede psa. Zaj***š čoveka pre nego što on zaj**e 

tebe. I moraš j***ti poslednji.  

                                                 
18 Kao, na primer, pomenuta, da je Bili u zatvoru imao dobrovoljni homoseksualni 

odnos čije bi obelodanjivanje u filmu značilo narušavanje slike gotovo "savršenog" 
Amerikanca i priznavanje onih vrednosti protiv kojih se amerčki sistem borio. 
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Drugim rečima, to je naravoučenije u turskom vrednosnom sistemu i isto-
vremeno moralni kodeks nepoznat Amerikancima. U svetu koji je "skup pre-
varenih i varalica", kako je to video Balzak, Amerikanci bi svakako bili ovi 
prvi, naivni i pravedni, a Turci ovi drugi, proračunati i pakosni. Tako je u citi-
ranom odlomku napravljena jasna distinkcija između dva naroda i u 
najkraćem potvrđena i bazična struktura filmskih narativa koja se ogleda u 
borbi dobra i zla u kojoj mi, posmatrači, uvek navijamo za dobro koje na kra-
ju i trijumfuje, a strepimo od zla koje jedva biva pobeđeno. Na taj način je vr-
lo jednostavno iskomunicirana poruka o drugima.  

Najekstremniji oblik govora mržnje izražen kroz, sadržinski za film kreira-
no Bilijevo obraćanje turskom sudu, za mnoge kritičare je i vidno najsporniji 
deo filma.  

Za naciju svinja, sasvim je logično što ih ne jedete. Isus Hrist je oprostio 
pokvarenima, ali ja ne mogu. Mrzim ih. Mrzim vas sve, mrzim vašu naciju i 
mrzim vaš narod. I j***m vam sinove i kćeri jer su i oni svinje. (...) Svi ste vi 
svinje. 

Ova eksplikacija mržnje je i vizuelno potkrepljena scenom u kojoj se glav-
ni čuvar zatvora pojavljuje sa svoja dva sina, izrazito gojazna, bas nalik mla-
dim svinjama – prasićima. Tako i slikovito pamtimo da su svi Turci, i genera-
cije roditelja i generacije njihovih potomaka svinje, odnosno da u Turskoj ni-
ko nije nevin, čak ni deca. Ovakvo slikovno prikazivanje, kombinovano sa 
verbalnim iskazima, predstavlja izuzetno važno filmsko sredstvo kojim "ljudi 
lakše uče apstraktne, nove i neobične koncepte" (Champoux 1999). Ova sce-
na, s druge strane, verujem da zaslužuje još jednu interpretaciju, iz ugla 
današnjih analitičara, moguće sasvim opravdanu; od vremena kada je film sni-
mljen i prvi put prikazan, dakle, već od kraja sedamdesetih godina prošlog ve-
ka u Americi i Britaniji je postojao strah od terorizma (Bourke 2005, 365). 
Sadržeći religiozne motive, ova scena bi mogla da predstvalja, za ono vreme, 
latentnu najavu terorizma u liku muslimana, odnosno da predstavlja izrazito 
blagu, gotovo benignu pripremu na nešto poput onoga što se dvadesetak godi-
na kasnije desilo ili se proklamuje da se desilo. 

Nedovoljno isticana scena u mnogobrojnim analizama Ponoćnog ekspresa 
jeste ona u kojoj glavni junak sopstvenim zubima odgriza jezik omraženom 
Turčinu. Njena problematičnost se ogleda u "emotivnom olakšanju" koje gle-
daoci osećaju pri ispoljavanju agresije Amerikanca prema Turčinu, tj. pri 
nanošenju bola jednom cinkarošu, Turčinu, i istovremenom sažaljenju civili-
zovanog Amerikanca koji je doveden do jakog emotivnog rastrojstva koje ga 
je nagnalo na tako gnusan čin. Drugim rečima, pomenuto emotivno stanje se 
kod publike javlja pri makar trenutnoj pobedi Amerikanca koji simbolizuje 
vrednost, dobro, nad Turčinom, simbolom nepoželjne vrednosti. Pored scene 
ubistva čuvara nakon koje Bili postaje slobodan, ova scena je jedina u kojoj se 
oseća zadovoljenje pravde, velika pobeda tlačenog nad tlačiteljem, moralnog 
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nad nemoralnim i svega drugog što glavni junak simbolizuje. Međutim, snaga 
(mržnje) koju nose pomenute dve scene ukida njihovu malobrojnost kao 
"problematičnu" po pitanju jačine efekta, pa prema tome i funkcije koju ostva-
ruju. Njihov značaj se ogleda, između ostalog, u tome što kroz negativne emo-
cije koje izaziva prema Turcima, gledaocima pruža potvrdu saznanja da Tur-
ska doista jeste nacija koju odlikuje nered, nemoral, pakost i sl. Snažna emo-
tivna reakcija koja se javlja kod publike, smatram, obezbeđuje čvrstinu komu-
niciranih poruka. Sposobnost filma da pokrene snažna emotivna stanja onih 
koji film gledaju, obezbeđuje relativnu trajnost poruka u memoriji onih koji su 
film zapravo proživeli. To znači da se emocija straha, u prvom objašnjenom 
slučaju javlja kao pokazatelj, makar nakratko, usvojenih negativnih predstava 
o drugome, dok se u drugom objašnjenju javlja i kao proizvod tih predstava.  

Kako u ovom filmu, kao što smo videli, zapravo nije reč o Turcima, već o 
Amerikancima, ovi prvi su prikazani kao pasivne i beživotne figurine čija je 
funkcija da svojom navodnom suprotnošću pokažu šta američki sistem nije, ili 
bar ne bi trebalo da bude, i povrate makar delimično sjaj uzdrmanom 
američkom sistemu vrednosti. Upravo sve ono što je falilo američkom društvu 
toga vremena – sigurnost, poštovanje hrišćanskih načela i funkcionalnost soci-
jalnog i političkog života – pripisano je kao nedostatak nekom drugom, 
"igrom slučaja" turskom društvu. Da se film primarno ne interesuje za Turke, 
potvrđuje i nedvosmislena poruka parole propratnog štampanog reklamnog 
materijala, filmskog plakata: "Ne možes poneti američki Ustav zajedno sa 
svojim pasošem" (Sahin 1998), koja bi trebalo još jednom da uputi na veličinu 
i superiornost nacije, da podseti da Sjedinjene Američke Države ipak jesu bo-
lje mesto za život od nekih drugih i pošalje poruku da se u Ustav, simbol naci-
onalnih vrednosti, još uvek može i treba verovati.  

 
 
Završna razmatranja 
 
U ovom radu je komercijalni film pozicioniran u oblast (masovne) umetno-

sti s ciljem naglašavanja fiktivnosti njegovog narativa i isticanja specifičnih 
sredstava kojima ostvaruje visok nivo komunikativnosti poruka. Takođe je i 
šire definisan kao forma popularne kulture gde pojam popularno "referira na 
ono što je prihvaćeno i odobreno od strane [manje-više] velikog broja ljudi" 
(Nachbar and Lause 1992, 10). Popularna kultura je komercijalna, tj. produku-
je se sa ciljem stvaranja novca zbog čega je često imitativna – imitira (samu 
sebe) u nadi da će ono što je funkcionisalo nekada funkcionisati opet (Ibid). 
Takođe, popularna kultura, a sa njom i komercijalni film, predstavlja refleksi-
ju vremena u kojem nastaje, odnosno refleksiju želja i vrednosnih kodeksa pu-
blike, važećih u vremenu u kojem proizvod, tj. film nastaje i prikazuje se, dok 
s druge strane biva i onaj koji proizvodi i pripisuje značenja.  
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Kao komercijalni film dosta zanimljive tematike za širok spektar publike i 
uobičajene linearne strukture holivudskog filmskog narativa, a na prvi pogled 
ni po čemu problematičnog naravoučenija, film Ponoćni ekspres je izašao iz 
kulturnog, društvenog, političkog i vremenskog konteksta za koji je bio pri-
preman i u kojem je nastao. Analizom ovog filma pokazano je kako relativno 
obična (lična) priča mladog Amerikanca postaje zapamćeni narativ i, konkret-
no konstruišući identitet Turaka, zadobija elemente ksenofobije. Ona nam, 
takođe, ukazuje na manje ili više značajnu opasnost stvaranja stereotipa (pu-
tem filma) i njihove relativne dugovečnosti i istrajnosti. Kada kažem da film 
pre svega "nije o Turcima", tvrdeći da on zapravo govori o Amerikancima, ne 
želim prevideti da je ovaj filmski narativ ostvario veoma snažne efekte 
žigosanja Turaka. Čak i ako poverujemo da je namera stvaraoca filma jedno-
stavno bila da, koristeći se uobičajenom narativnom strukturom i holivudskim 
standardom pripovdanja, makar samo kroz umetničko stvaralaštvo uspostavi 
ravnotežu i reprodukuje željeni sistem američkog društva, poruka ovog narati-
va, koja me kao antropologa primarno interesuje, nije ta. Kao standardizovane 
predstave o kulturnoj različitosti neke grupe (Eriksen 2004, 48), stereotipi 
Amerikanca o Turcima koje je iznedrio, ili bar podstakao i otelovio Ponoćni 
ekspres, ispostavilo se, nisu benigni. Na to upučuju mnogobrojene životne si-
tuacije Turaka i reakcije kako zapadnih tako i turskih autora, kako neposredno 
po izlasku filma tako i dve decenije kasnije. Autori turskog porekla su 
pokušali da reinterpretiraju priču Ponoćnog ekspresa u nadi da će promeniti 
ranija shvatanja filma, a time i promeniti "vidokrug našeg razumevanja nas sa-
mih i drugih" (Sahin 1998). Fokus analize je ipak na učinku filma. Neki sma-
traju da je film transformisao očaravajući Istanbul, Tursku, pa i Istok u, do-
slovno, predmet košmara i da je nametnuo negativne i štetne ideje ljudima ko-
ji čak ni ne znaju gde je ta zemlja (Mutlu 2005, 490-491). Drugi smatraju de 
se, možda baš iz tog razloga, bilo koji pojedinac poreklom iz Turske smatra za 
onoga "iz zemlje Ponoćnog ekspresa" od strane Zapadnjaka, naročito Ameri-
kanaca, što je imalo negativne efekte na Tursku u poslednjih dvadeset godina 
(Sahin 1998). Ako možemo govoriti o generalnom mišljenju koje vlada među 
ovim autorima, onda bi ono govorilo da se ne radi samo o filmu koji "kleveće" 
Turke već, i još važnije, podriva rasizam, kao i da je to verovatno "jedini film 
koji (...) prezire celu naciju" (v. Mutlu 2005, 490-491) – on je napad na celo-
kupni turski narod. Malo manje radikalan stav naglašava da, kada se uzme u 
obzir socijalni kontekst u kome je nastao, Ponoćni ekspres više pocrtava 
američke socijalne konflikte u datom periodu nego što predstavlja politički 
napad na Tursku i njen narod, ali nikako nije nevina priča o nepravdi u kojoj 
Turci igraju glavne antijunake, takoreći zlikovce (Ibid). Možemo se složiti, 
dakle, da ovaj film najverovatnije ne predstavlja namerni politički napad na 
"sve što je tursko" što pak, kako je već naglašeno, ne uspeva da ukine proizve-
dene negativne stereotipe. Ono što se potvrdilo nizom primera u stvarnim 

_______________________________________________ 
Nova srpska antropologija: antropologija filma - 119



Film kao izvor znanja.. .   
  

 
Antropologija 12, sv. 3 (2012) 132

životima mnogih Turaka jeste da svaki Turčin ili Turkinja u SAD imaju svoju 
verziju "Midnight Express" košmara, a šteta koja im je naneta ne samo da još 
uvek traje i širi se, već se i regeneriše s obzirom na to da se film i dalje prika-
zuje na televiziji, kao i u studentskim klupskim bioskopima (Sahin 1998). 
Amerikancima se, dakle, i dalje šalje ksenofobična poruka o Turskoj, zemlji 
ponoćnog ekspresa. "Sintagma Midnight Express je postala jedna od najpopu-
larnijih asocijacija za Tursku i ključni termin koji izražava 'zebnju' od zatvor-
skog pritvora u 'nerazvijenom' Trećem svetu, stranca sa 'civilizovanog' Zapa-
da" (Mutlu 2005). 

Pojedinačni strahovi, koji postaju strahovi pojedinaca kao kolektivnih 
ličnosti, kao i strahovi grupa ili svetske populacije, imaju svoju kulturnu isto-
riju – ne statičnu, već vrlo živu i "prilagodljivu" datoj epohi i kulturi. Pojedno-
stavljeno rečeno, to znači da pre 1903. godine, kada avioni još nisu bili kon-
struisani, ljudi nisu ni mogli da se plaše letenja avionom. Međutim, ono što je 
mnogo značajnije jeste da kultura i društvo nisu samo posredno uticali na po-
javu i modifikovanje strahova i još više na njihovu proizvodnju. "Kulturna 
kompleksnost se prati ne samo kroz raznovrsna značenja i prakse koje deli za-
jednica, već takođe i kroz forme eksternalizacije i načina na koje su takva 
značenja, prakse i forme distribuirane populaciji" (Hermans 2001, 273), a 
vodeću ulogu u tome imaju mediji i filmska industrija koji zajedno 
obezbeđuju proces oblikovanja osećanja straha i njegovog kontinuiranog 
održavanja na određenom nivou. Naime, kada govorimo o strahu na filmu, o 
njemu ne govorimo kao o potpunoj izmišljotini jer filmske priče do izvesne 
mere predstavljaju refleksiju kulturnih koncepata i socijalnih narativa, ali ne 
govorimo ni o "realnom" prikazivanju straha jer film izmišlja, preuveličava, 
modifikuje, dakle, konstruiše vrednosti, verovanja i percepcije. Film je sred-
stvo kojim se kulturna znanja, u ovom slučaju u vezi sa strahom od drugih 
stvaraju, oblikuju i potom prenose.  
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Vladimira Ilić 
 
FILM AS A SOURCE OF KNOWLEDGE: AN EXAMPLE OF FABRI-

CATING THE FEAR OF FOREIGNERS IN MIDNIGHT EXPRESS 
 
Commercial film represents a form, as well as a product of the popular cultu-
re. By pointing to the specific aspects innate to the film art (and the film pro-
duction in general), I want to suggest a consideration of the commercial film 
as a powerful means of shaping and distributing cultural knowledge. I would 
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like to emphasize the importance of such consideration by additionally dra-
wing attention to the effects the commercial film creates through its communi-
cation with the mass audience. The most significant among these effects is the 
fabrication of stereotypes that instigate the emotion of fear. In other words, 
this paper examines the way negative stereotypes and the fear of foreigners 
are created in the film Midnight Express which, although made over thirty 
years ago, still provokes debates in the public. 
 

Key words: commercial film, communication, fear (of foreigners), fabri-
cation of stereotypes and fear. 
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∗ J-430 2- ,-@7:010 ,1.1 61 ?,52-407 E,. 177018 4528 7 =-:5308 C861638,1 
K$J! !H. 

1 K83:8/ 61 "35=821:67", "47:07,67", 8:8 "35=8547:07,67" 160,5?5:5;827, 
3<14145; 4145 ;5. .1 2- 61@<1:8 – 1 /5I-/5 3:-.808 8 .83=8?:861,65 "7?7030<5" 
5 05/- .1 37 7 ?80197 386568/8 4528 5@61B1<127 2-.67 0- 8307 61747 – 561 ?,-.-
301<>1 612<-D- 8 612708=12682- ?5>- 160,5?5:5G4- 6174-, 4521 5E7A<101 25G 8 
"C8@8B47", "E85C8@8B47" 8:8 "35/10347" 160,5?5:5;827, .14145, 1:8 7;:1<65/ 
E8<1 ?,-?5@61<161 415 .,7G0<-65-A7/168308B41 .83=8?:861, <. Barnard and 
Spencer 2010, xiii. 
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61G191 4528 3<525/ 5?G05GD7, 7B-301:5GD7 8 ?,-?5@610>8<5GD7 708B7 
61 73?5301<>19- .,7G0<-6- 8 47:07,6- 65,/- 7 ?5;:-.7 565;1 61 G01 3- 
5.653-, 0- 61 <:1.19- 7 34:1.7 3 08/ – 21<65, ?,- 3<-;1, 1:8 6-/1 21<65; 
<:1.191 E-@ ?,8<1065; 73<12191 65,/- 4521 /7 2- 5365<12. ' 05/ 3/83:7, 
/5I- 3- ,-D8 .1 47:07,61 8 .,7G0<-61 3<145.6-<8=1, 415 8 47:07,61 8 
.,7G0<-61 65,/1:6530, ?,-.301<>127 E806- 4563080708<6- -:-/-60- 9--
65; ?,-./-01.  
%60,5?5:5@8 37 ?541@8<1:8, /-F708/, ;505<5 ?5.2-.6145 @168/19- @1 

5.307?191 5. 47:07,6- 8 .,7G0<-6- 65,/- (<. 6?,. P16 #-6-? 2005, De-
vereux 1961, Daglas 1993, Arens 1986, Gordon-Grube 1998, Farmer 1992, 
Parker 2001, Obeyesekere 2005), 45:845 8 @1 97 31/7, 0145 .1 E8 /5;:5 .1 
3- 41I- .1 47:07,6- 8 .,7G0<-6- E8@1,65308, 165/1:82-, .-<821=82- 8 05-
/- 3:8B65 ?,-.301<>127 .-5 ?,-./-01 160,5?5:5;82-, ?5.2-.6145 415 8 
47:07,61 8 .,7G0<-61 65,/1; /83:8/ 61 1E-,1=82- 7 5.6537 61 65,/7 7 
54<8,7 2-.6- @12-.68=-, 61,1<65, 1 6- 61 -;@508308B4-, 3-6@1=8561:8-
308B4-, ?1 8 47:07,5-,138308B4- -<1:71=82- -:-/-6101 .,7;1B828A 47:07-
,1 7 5.6537 61 35?30<-67 (<. 6?,. Montagu 1997, Asad 1974, Littlewood 
and Lipsedge 1989, Helleiner 2000, Cole 2005, Yelvington 2010). 
*7:07,65 8 .,7G0<-65 65,/1:65 /5I- E808 ,1@/10,165 61 ,1@:8B80- 

61B86- (<. 6?,. Kroeber and. Kluckhohn 1952, Leach 1977, Rabinow 1989, 
Humphrey 1997, Viveiros de Castro 2010), 1:8 /83:8/ .1 2- .5<5>65 .1 ;1 
5.,-.8/5 415 30108308B48 .5/8616016 /5.-: 21<65; ?561G191 8 21<65; 
/8G>-913. J,-E1 8/108 7 <8.7, /-F708/, .1 21<65, 02. 47:07,65 8 .,7-
G0<-65 ?561G19- 8 21<65, 02. 47:07,65 8 .,7G0<-65 /8G>-9- 6- /5,127 
E808 456@830-6068 7 3<145/ 0,-67047: 3<8 @61/5 .1 3- 7:8=1 6- ?,-:1@8 
8@<16 5E-:-I-65; ?-G1B45; ?,-:1@1, 6808 56.1 41.1 2- 61 3-/1C5,7 =,<--
65 3<-0:5 @1 ?-G14-, 1:8... +561G19- 2- 5.,-F-65 /8G>-9-/ (<. 6?,. 
Gerc 1998, D’Andrade 1990, Knight 1991), 5.14:- 2- 160,5?5:5G45 E1<>--
9- 47:07,68/ (8 .,7G0<-68/) /8G>-9-/ ?,1<8 ?,-.73:5< @1 160,5?5-

                                                      
2 K5I-/5 ;5<5,808 5 05/-, 61,1<65, .1 ?,8<1065 73<1219- 21<6- 65,/- 6- 

@61B8 3:1;19- 31 95/, 31/5 ?5 3-E8, 0- .834705<108 5 05/-, .1 :8 E8 56.1 0,-E1-
:5 7?50,-E>1<108 .,7;1B82- 8@,1@- 5. "73<12191"; /8G>-91 31/, /-F708/, .1 
012 8@,1@ 5.;5<1,1 61B867 9-;5<- 7?50,-E- 7 .105/ 4560-4307, 3 5E@8,5/ 61 05, 
.1 3- 6- E1<8/5 68 B8019-/ /83:8, 6808 0-308,19-/ 414<5D- "73<12191", "7B--
91" 65,/-, 5.65365 ":8B65; <,-.65365; 5.65G-91" ?,-/1 952, <-D 9-68/ 21<-
68/ 83?5>1<198/1. )1 E8 3- 6-G05 83?5>1<1:5 8 E8<1:5 21<65 ?,-?5@6105 E1G 
415 05, 1 6- 6-G05 .,7;5, 05 3- /5,1 7B86808 61 47:07,65 8 .,7G0<-65 45/?--
0-6016 61B86, 5.65365 61 0141< 61B86 4528 37;-,8G- .1 2- 73<o2-61 456=-?071:-
61 5365<1 05; 6-B-;1, E-@ 5E@8,1 61 ?5305219- -<-6071:65; 86.8<8.71:65; 37.1 
5 05/-. 

3 $1 3:8B16 61B86 ;1 5.,-F72- 8 !70:8Q5<1 -6=84:5?-.821 35=821:6- 8 47:-
07,6- 160,5?5:5;82-, <. s.v. Norm, 777. 
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:5G45 E1<>-9- 47:07,65/ (8 .,7G0<-65/) 65,/5/. L1<>-9- 65,/5/ 
/5I- @61B808 E1<>-9- 65,/108<65GD7, 1:8 8 E1<>-9- 65,/1:65GD7, 0- 
61?5456, 8 2-.65 8 .,7;5. L1<>-9- 65,/108<65GD7 ?5.,1@7/-<1 ,1@/1-
0,19- ?,1<8:1, 1 E1<>-9- 65,/1:65GD7 ,1@/10,19- 3A<10191 8 07/1B--
91 08A ?,1<8:1, 5.65365 ?561G191 4521 ?,58@:1@- 8@ 014<8A 3A<10191 8 
07/1B-91 (<. 6?,. Kroeber and. Kluckhohn 1952, Leach 1964, Cohen 1991, 
Barth 1992, Hannerz 1992, Kuper 1999, Fox 2004). 
 <12 ,1. ?53<-D-6 2- 47:07,652 8 .,7G0<-652 65,/8 7 3/83:7 65,/1:-

65308, ?,- 6-;5:8 7 3/83:7 65,/108<65308. S-;5< ?,-./-0 2-30- 456-
30,78319- 47:07,65; 45;6808<65; /5.-:1 65,/1:65308, 1 =8> ?541@8<1-
9- 3A<10191 .10- 45;6808<6- 410-;5,82- 7 31<,-/-652 3,?3452 47:07,8 5. 
30,16- 83?80168B4- ;,7?-, 4521 2- C5,/8,161 61 5365<7 3:-.-D8A ?1,1/--
01,1: 1) .5E8 – 8@/-F7 24 8 37 ;5.861; E) 5E,1@5<191 – 45/?:-08,165 <8-
3545 8:8 <8G- 5E,1@5<19-, 8:8 307.8,127 25G 7<-4; <) .1 37 ;:-.1:8 
"H,?348 C8:/". )101 410-;5,821 83?8016841 8@1E,161 2- @1 ,1@/10,19- 
@E5; 8/?:841=821 9-68A 5365<68A ?1,1/-01,1 61 41,140-,8@1=827 8, 31-
/8/ 08/, .5I8<>1<19- 35?30<-6- 47:07,-.  .,-F8<19- .5E65; ,13?561 
E8:5 2- ,745<5F-65 8.-25/ .1 3- 7 830,1I8<19- 74>7B- 535E- 452- 37 @1-
<,G8:- 3<52- 307.82-, 8:8 37 ?,8 4,127 307.821, 1 .1 6837 E8:- ?765:-06- 
(02. .1 37 8/1:- /19- 5. 18 ;5.861) 1991. ;5.86-, 7 <,-/- ,13?1.1 HR!M. 
"638308,19- 61 <835452 8:8 <8G52 30,7B652 3?,-/8 83?8016841 E8:5 

2- ,745<5F-65 ?,-0?5301<45/ .1 D- E808 ?57@.16828 31;5<5,68=8 7 3/8-
3:7 <-,E1:6- -43?,-382- 8 1,0847:1=82- 8.-21, 415 8 :7=8.65308 @1?1I1-
91 5.,-F-68A 41,140-,830841 35=8547:07,65; 4560-4301 7 452-/ I8<-. 
".-21 4521 30528 8@1 05;1 E8:1 2- .1 2- 7 830,1I8<197 /5.-:1 47:07,65 
65,/1:65; ?50,-E65 ?5D8 5. 014<- 83?80168B4- ;,7?-, B828 D- 61,108<8 
E808 G05 456@830-606828 7 ?5;:-.7 5E,1@:1;191 5.;5<5,1 61 868=821:65 
830,1I8<1B45 ?8019-, 0- 61 5365<7 4528A D- E808 /5;7D- C5,/8,108 G05 
B<,GD7 161:808B47 ?-,3?-408<7 5 47:07,68/ 8.-21/1 452- 83?80168=8 
.-:- 7 ?5;:-.7 35=8547:07,68A C-65/-61, @1 452- 2- E8:5 ?,-0?5301<>--
65 .1 D- 8A 3- .501D8 7 61,108<8/1, 01B682-, 452- D- 8301D8 415 4>7B6- 
-:-/-60- 35?30<-65; <8F-91 3,?345; .,7G0<1 8 47:07,- .1613. 
 B8;:-.65, 05 .1 :8 37 ;:-.1:8 8:8 6837 "H,?348 C8:/", ?,-.301<>1-

:5 2- 5365<68 4,80-,827/ 74>7B8<191 8:8 834>7B8<191 535E1 8@ 83?8-
0168B45; 7@5,41, .54 2- .5E, 7 31.-230<7 31 5E,1@5<19-/, 0,-E1:5 .1 5E-@-
E-.8 /868/1:65 8:8 68414<5 I8<5065 8 31/8/ 08/ 47:07,65 834730<5 
83?80168414 31 8305,82348/, 1:8 8 .,7G0<-68/, 47:07,68/, -4565/348/ 

                                                      
4 N8<5065 8 47:07,65 834730<5 ?54:1?127 3-, 612B-GD-, 1:8 6- 8 7<-4: /5I- 

3- I8<-08 7 5.,-F-652 47:07,8 – 5.,-F-65 <,-/-, 61 9-68/ /1,;861/1, @1G08-
D-6 5. 35=85-4565/348A -C-4101 4528/1 37 8@:5I-68 .,7;8 8 6- /1:5E,5268 
?,8?1.68=8 0- 47:07,- 80..  65 G05 A5D7 .1 41I-/ 2-30- .1 31/ I-:-5 .1 74>7-
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?-,85.5/, @1 452-; 2- E8:5 5B-48<165 .1 D- 3- ?521<808 415 6-414<1 ,-C--
,16=1 7 98A5<8/ 8341@8/1, 1:8 8 /5;7D6530 ,-:108<65 4,808B45; 5.6531 
?,-/1 9-/7. H/10,15 31/, 0145F-, .1 61 5<5/, 6125?G082-/ 830,1I8<1B-
45/ 68<57, 682- ?,-<8G- E8065 5E-@E-.808 ,1<65/-,67 .830,8E7=827 83-
?8016841 ?5 5E,1@5<68/ ?,5C8:8/1, 5.65365 .1 6-D- E808 .,1/108B68A 
,1@:841 8@/-F7 8341@1 .8?:5/8,165; A-/8B1,1, 61 ?,8/-,, 8:8 /1;830,1 
-6;:-345; 2-@841 8 4898I-<65308, ?5G1<G8 5. 05;1 .1 D- 3<8 8341@8 E8-
08 @1365<168 61 ,-:108<65 731;:1G-652 ?,-.301<8 5 05/- G01 2-, 8:8 G01 
E8 0,-E1:5 .1 E7.- 65,/1:65 7 47:07,65/ 8 .,7G0<-65/ 3/83:7. "@ 
8305; ,1@:5;1, 6831/ <5.85 ,1B761 5 05/- .1 E,52 83?8016841 E7.- 2-.614 
E,527 83?80168=15. 
)5 /10-,821:1 4528 3:7I8 415 C1405;,1C341 ?5.:5;1 05; ,1@/10,191 

.5G:5 3- 4,5@ ,1@;5<5, 3 83?80168=8/1. "3?80168=8/1 2- ?5301<>-65 
?8019- "T1G05 3- C8:/ @5<- <%&.)* 9*'-?", 1 @108/ 2- ,1@;5<5, 73/-,1-
<16 41 5E,1@:1;197, -:1E5,1=828 8 -43?:841=828 565;1 G05 37 8@,-4:8 
415 ?,<5E8068 5.;5<5, 61 05 ?8019-. !1@;5<5,8 37 5E1<>-68 31 .<1.-3-0 
83?8016841 8 83?80168=16, 7 ?-,85.7 5. 65<-/E,1 2010. .5 C-E,71,1 
2011 ;5.86-. 

 
 

%60,5?5:5;821, 7/-06530, ?5?7:1,61 47:07,1 
 
R8:/ 2- 8@1E,16 415 ,-C-,-6=1 @1 ;-6-,8319- ?5.10141 5 0-/8 ,1.1 8@ 

.<1 ,1@:5;1: 61 ?,<5/ /-307, 7 ?80197 2- 4564,-065 C8:/345 530<1,-9-, 
452- 2- @E5; 3<52- 0-/1084-, 1:8 8 @E5; 3<5; 613:5<1, .53?-:5 7 3,-.8G0- 

                                                      
B8/ 83?801684- ,1@:8B80- 301,5308, 1:8 .1 612301,828 /-F7 98/1 6-/127 &7"# 
47:07,65, 1 3<14145 6- 8 I8<5065 834730<5 8@ .5E1 HR!M. H:1I-/ 3- 31 08/ .1 
"?765 47:07,65 834730<5" /5I- ?,-.301<>108 0-,/86 545 B828A 456501=821 <,--
.8 ,13?,1<>108, ?1 B14 8 3?5,808, @105 D7, 61 6-?5301<>-65 ?8019- G01 E8 @1 
/-6- @61B85 012 8@,1@, ,-D8 .1 ?5. 08/ ?5.,1@7/-<1/, /19- <8G-, ?,5:1@14 4,5@ 
G45:348 3830-/, C5,/1:65 8:8 6-C5,/1:65 ,1.65 834730<5, ,5/1608B6- <-@-, 
5.:747 5 @1368<197 8:8 6-@1368<197 ?5,5.8=- 8 – 145 2- 7 ?80197 ?,<5, /5;7D- 
,5.80->345 834730<5, 834730<5 ?5:808B45; 37E2-401, 834730<5 ?5,/-61 7 47:-
07,68/ ?,-C-,16=821/1 8 05/- 3:8B65. 

5 H<-/7 5<5/- /5;:5 E8 3- .5.108 8 05 .1 3- 682- 8638308,1:5 68 61 83?801-
68B45/ ?5,-4:7, 1:8 .1 31/ 7 ,1@;5<5,8/1 3 98/1 31@615 .1 6-G05 <8G- 5. ?5-
:5<86- 98A, 01B682- 11, 682- ,5F-65 7 L-5;,1.7, 1 .1 2- 3-./5,5 98A .5G:5 7 
;:1<68 ;,1. 0-4 ,1.8 307.821. $1 8@<-3016 61B86, 08 ?5.1=8 .5?,8653- ,-?,-@-6-
0108<65308 7@5,41, 7 05/ 3/83:7 G05 3- 6- /5I- ,-D8 .1 2- 83?80168B45 47:07,-
65 834730<5 <-@165 31/5 @1 L-5;,1., 1:8 415 G05 31/ 05 8@6-5 /1:5?,-, 6- 3/1-
0,1/ 8A E8068/ @1 C5,/7:8319- 83?80168B48A 8341@1, 31/- ?5 3-E8. 

6 '45:845 2- 05 E8065, 5.653 ?,<8A 8 .,7;8A E85 2- 14:6. 
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?1I9- 61G- 21<65308, 1 .1 ;1 2- /1:5 45 5.;:-.15, ?,1408B657; ?5,-. 05-
;1, C8:/345 30<1,1:1G0<5 ?,-.301<>1 6-G05 5 B-/7 3- /5I- ;5<5,808 8 
415 5 .-:7 7/-065308 75?G0-, 1:8 8 415 5 6-B-/7 G05 ?,8?1.1 ?5?7:1,-
652 47:07,8.   160,5?5:5G45/ ?,57B1<197 7/-065308, 1 ?53-E65 ?5?7-
:1,6- 47:07,-, ;5<5,85 31/ 61 .,7;5/ /-307 (N848D 2010).  65 G05 2- 
,-:-<16065 @1 0-/7 5 45252 ?8G-/ 5<.-, 2-30- ,1@:841 8@/-F7 160,5?5:5-
G45; ?,57B1<191 7/-065308 8 ?,57B1<191 ?5?7:1,6- 47:07,-. H1/ 8@,1@ 
4528 456508,1 ?,<5 2-30- .<53/83:-6. +,<1 135=821=821 61 8@,1@ "?,57B1-
<19- 7/-065308" 2-30- E1<>-9- 141.-/345/ 7/-065GD7; ?,<1 135=821=8-
21 61 8@,1@ 160,5?5:5G45 "?,57B1<19- 7/-065308" E8D-, ?,-, 0@<. 0,1.8-
=8561:61 7/-06530.  .;5<5, :-I8 6- 7 73,-.3,-F8<197 61 08?5:5;8@1-
=827 7/-065308, <-D 61 45/76841=827 4521 3- 95/- 530<1,72-, 1 4521 2- 
4560-43071:65 5.,-F-61 8 7,-F-61. "305 <1I8, /-F708/, 8 @1 160,5?5:5-
G45 ?,57B1<19- ?5?7:1,6- 47:07,-. ' B-/7 2- ,1@:841, 56.1, 8@/-F7 2-.-
65; 8 .,7;5;? 
+5?7:1,61 47:07,1, 56145 4145 2- 5.,-F-61, 7 5365<8 (N848D 2010, 

24-27)8, /5I- .1 3- 31;:-.1 415 .-5 7/-065308. T1 ,1@:847 5. <8354- 
7/-065308, 61 ?,8/-,, @1 9-65 07/1B-9- 682- ?50,-E61 E8:5 414<1 .,7;1 
47:07,61 45/?-0-6=821, ?,1408B65, 538/ 5?G0-47:07,6- 45/?-0-6=82-. 
 61 3- 5E,1D1 3<8/1 8 682- ?50,-E65 ?53-E65 ?5@61<108 456<-6=827 308-
:1 8 C5,/-, 8:8 -30-0847 3<5230<-67 5.,-F-65/ 7/-068B45/ ?,1<=7 .1 
E8 3- ,1@7/-:1. *5/76841=821 4521 3- 95/- 73?5301<>1 @1365<161 2- 61 
5?G08/ 47:07,68/ 45.5<8/1 8 .->-61 2- 7 ?,1<5/ 3/83:7 0- ,-B8. $8<5 

                                                      
7 +,841@8<16 2- 834>7B8<5 7 ?565D65/ 0-,/867 7 5;,168B-65/ E,527 856145 

/1:5E,5268A 3,?348A E85345?1. 
8 R5,/1 E8:5 452- 47:07,6- 0<5,-<86- 8,-:-<16061 2- 7 5.6537 61 45/76841-

=827 4521 3- 95/ 530<1,72-, E8:5 452- 5.,-F-9- 7/-065308 .1 2- 7 ?80197: 145 
?5. 7/-065GD7 ?5.,1@7/-<1/5 0@<. <83547, 141.-/347 7/-06530, 5365<68 4,80--
,827/ @1 3<,301<19- 6-45; .-:1 7 07 410-;5,827 2-30- C5,/1:65 7/-068B45 5E,1-
@5<19- 9-;5<8A 0<5,1=1. H .,7;- 30,16-, 0@<. 0,1.8=8561:61 7/-06530 ?,-.301-
<>1:1 2- @1 160,5?5:5;- 6-47 <,307 5?G0-; 47:07,65; 3<5230<1, 3:8B65 /805<8-
/1, ,8071:8/1 8 0-A6841/1 ?,8?,-/191 A,16-: E7.7D8 .1 6- @61/5 45 2- 30<5,85 
565 G05 .5I8<>1<1/5 415 0,1.8=8561:65 7/-068B45 .-:5, E8:8 3/5 .83=8?:8-
61,65 34:568 05/- .1 3/10,1/5 .1 ;1 2- /5;15 30<5,808 E8:5 4528 ?,8?1.684 
8:8 ?,8?1.68=1 .10- 47:07,-. R8:/5<- 6- 368/127, /-F708/, 31/5 ,-I83-,8, 
;:7/=8, /5601I-,8, 3=-61,8308, 4528 37 @1<,G8:8 7/-068B4- 141.-/82-, E1G 
415 G05 2- 0-G45 ?5<-,5<108 7 05 .1 2- /5;7D6530 0-A68B45-0-A65:5G45; 5E7-
A<10191 2-.6- 47:07,- 2-.868 ?,-.73:5< .1 E8 3- 3<148 5. 9-68A ?,8?1.6841 
/5;15 E1<808 3<145/ 1408<65GD7 7 54<8,7 9-, 08/ ?,- G05 3- 47:07,1/1 7 4528-
/1 2- 6130121:1 561 7/-06530 4527 37 160,5?5:5@8 ?,57B1<1:8 415 "0,1.8=8561:-
67" 6837 3/10,1:- 834>7B8<5 014<- 47:07,-, 31 /868/1:68/ 86<-601,5/ 8.-21, 
1,0-C14101, 0-A65:5;821 8 05/- 3:8B65. 
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8.853864,108B65308 @61065 2- 68I8 7 ?5?7:1,652 47:07,8, .1 3- 0145 8@-
,1@8/, 6-;5:8 G05 2- 05 3:7B12 7 <835452 7/-065308; /5;:5 E8 3- ,-D8 05, 
B14, .1 D- 3- 73?-G6828/ 7/-06845/ 3/10,108 5612 8:8 561 4528 73?-27 
.1 35?30<-6- 45/7684108<6- 45.5<- 61/-067 21<65308 4,5@ 3<52- 30<1,1-
:1G0<5, .54 D- 7 ?5?7:1,652 47:07,8 E808 =-9-6828 568, 4528 ?,561F7 
/-,7 8@/-F7 35?30<-65; 8@,1@1 8 68<51 ,1@7/-<191 05;1 5. 30,16- 21<65-
308, 1 61 5365<7 7?50,-E- 014<8A 47:07,68A 38/E5:1, 4528 D- 45/76841-
=827 7/-06845<8A 8.-21 7B86808 G05 ,1@7/>8<828/ 7 54<8,7 5?G0-; 
47:07,65; 4560-4301. 
H1/8/ 08/, ?5?7:1,61 47:07,1 708B- 6-?53,-.682- 61 47:07,68 456-

0-430 7 452-/ 613012-, 1:8 8 61 E8:5 4528 47:07,68 4560-430 7 452-/ 3- 
45/768=8,1 9-68/ .-:8/1. *7:07,6- <,-.65308, 65,/-, ?,58@<5.8 80., 
E8<127 213682- ?,-83?808<16-, .834705<16-, ?,-;5<1,16- 61 012 61B86, ?5-
G05 2- 47:07,61 45/76841=821 C5,/108,161 0145 .1 E7.- 5?G0- ,1@7-
/>8<1. P83541 7/-06530 ?521<>72- 3- 415 61.4560-43071:61, 7 ?5/1:5 
1?30,14065/ 3/83:7, @105 G05 9-6- 2-.65/ 73?5301<>-6- -30-034- 8 8@-
,1I126- 456<-6=82-, 61301:- 415 .-5 47:07,68A 5.;5<5,1 7 ?,5G:5308, 
E8<127 ?,-.301<>-6- 0145 415 .1 6-/127 37G08634- <-@- 68 31 2-.68/ 
4564,-608/ 47:07,68/ 4560-4305/ – 8145 3- @1 3<147 5. 98A /5I- ?,1-
0808 61B86 61301641 8 ,1@<521 .5 31.1G9- C5,/- 7?,1<5 7 5.,-F-68/ 35-
=8547:07,68/ 4560-4308/1. 
+5?7:1,61 47:07,1 .<1.-3-05; 8 .<1.-3-0 ?,<5; <-41, 31 3<52- 30,16-, 

83?5>1<1 3- 415 ?50-6=821:65 61.4560-43071:61, 0145F-, 1:8 31 2136828/ 
,-C-,-6=1/1 7 5.6537 61 47:07,67 :541:6530: 47:07,68 38/E5:8 4528 3- 
7?50,-E>1<127 7 45/768=8,197 9-68/ .-:8/1 /5,127 ?508=108 8@ 6-45; 
:541:65; 47:07,65; 4560-4301, 3<14145, 1:8 37 ?5 3-E8 ,1@7/>8<8 – 8:8 
<-D8/ .-:5/ ,1@7/>8<8 – 7 E8:5 452-/ :541:65/ 4560-4307, ?,1408B65 
(<. 6?,. ŽikiU 2010). *7:07,61 45/?-0-6=821 @1 98A5<5 ,17/-<19- ,1@<821 
3- 7?5,-.5 31 45/?-0-6=825/ @1 ,1@7/-<19- 47:07,6- 45/76841=82- 7 
54<8,7 2-.6- 47:07,6- :541:65308, 1:8 61 61B86 4528 2- 05/- 8305<-016, 
?,1408B65 – 31/8/ 834730<5/ I8<501 7 2-.652 @12-.68=8, E-@ ?53-E6- .5-
.106- C5,/1:6- 5E74-, 415 G05 2- 05 3:7B12 31 45/?-0-6=825/ @1 ,1@7/--
<19- 45/76841=82- 4521 3- 530<1,72- <83545/ 7/-065GD7. 
J5 @61B8, ?,1408B65, .1 6-/1 37G08634- ,1@:84- 8@/-F7 35=8547:07,-

68A :541:165308 8 6-45; ;:5E1:65; 35=8547:07,65; 4560-4301, 8/?:8=8-
,165; 47:07,65/ 45/76841=825/ 4521 3- 5.<821 .-:8/1 ?5?7:1,6- 47:07-
,-, 61 ?,8/-,. K5I.1 8 8/1, 61,1<65, 7 05 6-D7 7:1@808 5<.-, <-D D7 
?,-0A5.65 /8G>-9- ,-C5,/7:83108 7 0<,.97 .1 47:07,61 45/76841=8-
21, 4521 3- 5.<821 .-:8/1 ?5?7:1,6- 47:07,-, 8/?:8=8,1 6-?5305219- 37-
G086348A ,1@:841 8@/-F7 35=8547:07,68A :541:165308 8 6-45; ;:5E1:-
65; 35=8547:07,65; 4560-4301, 568A 452- E8 3- 08=1:- 45/?-0-6=82- @1 
,1@7/-<19- 0- 45/76841=82-. R8:/5<8 8 ?-3/- 3- 368/127, 1 ,5/168 ?8-
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G7, ,-=8/5, 3 21368/ ,-C-,-6=1/1 61 6-?53,-.68 4560-430 98A5<5; 61-
301641 – 5612 :541:68 – 1:8 3- 45/768=8,127 61 012 61B86 .1 3- /5;7 ,1@-
/-08 8@<16 08A 4560-4301. 
+5/-6708 ";:5E1:68 35=8547:07,68 4560-430", 8:8 "61.4560-430" 8 

613012- 0145, 415 3-/1608B48 ?,5305, 4528 5/5;7D1<1 ,1@7/-<19- 8 07/1-
B-9- 5.;5<1,127D8A 47:07,68A ?5,741. +5?7:1,61 47:07,1 682- "1/-,8B-
41" 47:07,1, "-6;:-341" 47:07,1, "3,?341" 47:07,1, "6-/1B41", ",7341", 
"21?16341", "45,-2341", "E,1@8:341", 6808 E8:5 "B821", E1G 415 G05 8305 
<1I8 @1 0@<, <83547 47:07,7: 5E- ?,-.301<>127 45/76841=82348 347? 
C5,/8 8@,1I-68A 47:07,68/ 38/E5:8/1, 3 4560-43071:68/ ,-C-,-6=1-
/1, 3 08/ G05 ?5?7:1,61 47:07,1 ,-C-,8,1 61 I8<- 47:07,-, 452- 3- 5E-
:84727 8 /-9127, 0- 7 B82-/ 5E:845<197 8 /-9197 8 31/1 708B- 61 5.,--
F-68 61B86, E8<127D8 0145F- ?,-./-0 5E:845<191 8 ?,5/-6-. 
' 05/ 3/83:7, E1<>-9- C8:/5/ 7 4>7B7 160,5?5:5G45; ?,57B1<191 

?5?7:1,6- 47:07,- /5I- .108 <-D8 .5?,8653 7 ,1@/10,197 ?,5E:-/108-
4- 4521 ?,-.301<>1 0-/7 5<5; ,1.1, 6-;5:8 9-;5<5 ?53/10,19- 415 7/-0-
65308 31/- ?5 3-E8, 61 ?,8/-,, E7.7D8 .1 2- 45/768841=821 4521 3- 530<1-
,72- 08/- /5.-:5<161 0145 .1 E7.- 5?G0-,1@7/>8<1.  65 ?541@72- ,-:--
<1606530 ?,-.301<>191 8 31/5?,-.301<>191 2-.6- :541:6- 47:07,- – 7 
5<5/ 3:7B127 61G-; .,7G0<1 61 ?5B-047 .<1.-3-0 ?,<5; <-41 – .127D8 ?5-
<5. @1 ,1@/10,19- ?53052- :8 8 4528 37 4>7B68 456=-?08 7 05/ ?,-.301-
<>197 8 31/5?,-.301<>197, 5.65365 4528 37 4>7B68 456=-?08 ?,5/8-
G>191 61G- 31<,-/-6- 47:07,- 5. 30,16- ?,8?1.6841 0- 47:07,-, 1 G05 
0-G45 .1 E8 E85 3:7B12 .1 3- @1 ,1@/10,19- 05;1 45,8308/5 6-48/ .-:5/ 
0@<. <8354- 7/-065308. 

 
 

R8:/ 8@ H,E82- 415 C8:/ 5 H,E828 
 

"H,?348 C8:/" 368/>-6 2- 61 4,127 ?,<- .-=-682- 5<5; <-41, 5. 30,16- 
3,?34- ?,5.74=8234- 47D-, 7 9-/7 8;,127 .5/1D8 ;:7/=8, 3=-61,85 2- 61-
?8315 6-45 45 I8<8 7 H,E828, 1 8 ,-I8,15 ;1 2- I80-> 5<- @-/>-9. J8 ?5-
.1=8 /5;:8 E8 .1 E7.7 6-E8068 31/8 ?5 3-E8, /5I.1, .1 3- C8:/ 6- @5<- 
0145 4145 3- @5<-, 0- .1 682- 8@1@<15 5?,-B6- ,-14=82-, 6- 31/5 /-F7 ?7E:8-
45/ 7 61G52 @-/>8, 6-;5 8 /-F7 ?7E:845/ 8 C8:/348/ 4,808B1,8/1 7 
86530,1630<7, 1 ?53-E67 /-.82347 ?1I97 ?,8<7415 2- 415 /-01, 7 V<,5?8 

                                                      
9 +5.1=8 5 C8:/7 7 "60-,6-0 E1@8 C8:/348A ?5.10141, http://www.imdb.com/ 

title/tt1273235/. +,5.74=82341 47D1 Contra Film, www.contrafilm.net H<8 31205<8, 
B82- 37 <-E-1.,-3- 61<-.-6- 7 C736501/1, ?53-D-68 37 ?53:-.98 ?70 7 /1,07 2011. 
;5.86-. 
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?5/1:5 @1E5,1<>-6-, 8630807=82- =-6@5,30<110. $82-.61 ?5:-/841 4527 2- 
8@1@1<15 012 C8:/ 682- /5;:1 .1 @15E8F- ?,5E:-/10847 9-;5<5; 613:5<1, 
5.65365 ?8019- 61=8561:6- 10,8E708@1=82- 7 9-/7, ;.- 2- 612B-GD8 1,;7-
/-60 568A, 4528 3/10,127 .1 0141< C8:/, 31 014<8/ 613:5<5/, G0-08 7;:-.7 
61G- .,I1<-, 47:07,-, 3,?345; 61,5.1 8 05/- 3:8B65 – 05, .1 ?,8.-< "3,?-
348" 7 613:5<7 6-/1 2136- 8:8 68414<- <-@- 31 ,1.95/ C8:/111. 
*15 G05 D- 05 ?541@108 .1>8 0-430, 01 <-@1 2- 21361 /65;8/1 5. 568A 

4528 37 ;:-.1:8 "H,?348 C8:/" 8 5.;5<1,1, .5E,8/ .-:5/, 8.-21/1 9-;5-
<8A 1705,1 7 ?5;:-.7 5.6531 8@/-F7 565;1 G01 3- .-G1<1 7 C8:/7 8 61-
3:5<1 C8:/112. !-B-65 6- @61B8, 61,1<65, .1 3- C8:/ 3<8.-5 3<8/1 5. 
568A 4528 37 ",1307/1B8:8" <-@7 8@/-F7 9-;5<5; 31.,I121 8 613:5<1, 68-
08 .1 5.653 ?,-/1 C8:/7 ?,-.301<>1 0-/7 5<5; ,1.1. T61B8 05 .1 2- 0-430 
73,-.3,-F-6 61 /8G>-91 568A 9-;5<8A ;:-.1:1=1, @1 452- 9-;5< 613:5< 
?,-.301<>1 ,1@7/>8<7 47:07,67 /-01C5,713, 1 B82- ,-C-,-6=- 0,-E1 0,1-
I808 7 35=8547:07,65/ 54,7I-97 7 452-/ 2- 613015 C8:/ 8 7 452-/ 8 31-
/8 I8<-. 
 365<61 0-@1 3=-61,830- 8 ,-.80->1 C8:/1 – 1 B82- ?,-?5@61<19- 7 

?5,7=8 C8:/1, .105 4,5@ 5.;5<5, 61 ?8019- 5 05/- @1G05 C8:/ 8/1 ?,8-
.-< "3,?348" 7 613:5<7, 2-30- <-,8C845<165 83?80168B48/ 8341@8/1 – 
;:138, 50?,8:84-, .1 37 8638?,1=827 @1 456=8?8,19- ,1.9- C8:/1 8 9--
                                                      

10 "Srpski film pred zabranom?", http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010 
&mm=09&dd=30&nav_id=461956; "Španija: Zabrana za Srpski film", http://www. 
b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=11&dd=05&nav_category=12&nav_i
d=470307; "BBC cuts A Serbian Film and remake of I spit on your grave", http:// 
www.bbfc.co.uk/press/newsreleases/bbfc-cuts-a-sernian-film-and-remake-of-i-spit-
on-your-grave; "A Serbian Film is ’most cut’ movie in 16 years", http://www. 
bbc.co.uk/news/entertainment-arts-11846906 

11 *5/-601,8 61 31207 L92 ?5<5.5/ 6121<- /5;7D- @1E,16- H,?345; C8:/1, 
http://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=470307. J-430 P-36- )5E,531<>--
<8D 61 31207 L92 "Srpski film: šta je poruka filma?" http://www.b92.net/kultura/ 
moj_ugao.php?nav_category=389?yyyy=2010&mm=03&nav_id=418377 8 45/-601-
,8 61 012 0-430, http://www.b92.net/kultura/komentari.php?nav_id=418377. J-430 
)1682-:1 K-=1 61 31207 Austin Cinephile (www.austincinephile.com), http://www. 
austincinephile.com/2010/03/18/i-am-upset-by-srpski-film-serbian-film-2010-and-
you-would-be-too/ 

12 "60-,<27 )-2<8.1 W1,:821 31 H,F165/ H?1352-<8D-/ 8 %:-4316.,5/ !1.8<5-
2-<8D-/, ,-I83-,5/ 8 3=-61,8305/ C8:/1, http://www.bloody-disgusting.com/ 
interview/638. +5,65;,1C821 415 47:07,61 /-01C5,1 .8305?8B65308 31<,-/-65; 
3,?345; .,7G0<1 ?,-?5@6101 2- 8 7 .,7;5/ C8:/7, 3:8B65 5,82-6083165/ 7 
?5;:-.7 05;1 G01 ;5<5,8 5 61G52 35=8547:07,652 30<1,65308, <. PeriU 2009. 

13 +,-/1 /5/ 834730<7 – 05 37 ;505<5 3<8 568 4528 37 5.;:-.1:8 C8:/, E1,-/ 
37.-D8 ?,-/1 6-C5,/1:68/ ,1@;5<5,8/1 452- 31/ 5E1<85 31 <8G- 535E1 452- 37 
;:-.1:- "H,?348 C8:/". 
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;5<5 368/19- ?,561G:8 7 54,7I-97 7 452-/ I8<-, 5.65365 7 565/- G05 
E8 E8:-, 145 6- .5/861606-, 56.1 7?-B10>8<- 9-;5<- 47:07,6- 8 .,7-
G0<-6- 41,140-,83084- 7 ?53:-.952 .-=-6828 ?,-0A5.65; <-41 8 7 ?,<52 
.-=-6828 5<5; <-4114. +,8 05/, 83?80168=8 6837 E8:8 7?5@6108, 7;:1<-
65/, 31 07/1B-9-/ C8:/1 5. 30,16- 9-;5<8A 1705,1, G05 ?521B1<1 @61B12 
<-@- 8@/-F7 61B861 47:07,65; 315E,1D191 4528/ 37 3- ?53:7I8:8 1705,8 
C8:/1 8 35=8547:07,68A 54<8,1 9-;5<5; 61301641. 
R8:/ 2- 368/>-6 8 5,8;861:65 ?,841@8<16 7 <,-/-67 452- E8 3- :1-

456348 /5;:5 61@<108 ?55./14:5/ 0,16@8=825/ 7 H,E828, ?5@68/ ?53035-
=821:8@/5/, 31 .5.1045/ – 8:8 <,-/-6345/ 3?-=8C841=825/ – .1 3- ,1.8 
5 .5E7 7 452-/ 2-, ?5,-. 6-@1<,G-6- 8 6-73?-G6- 0,163C5,/1=82- .,7-
G0<-65;, -4565/345; 8 ?5:808B45; 3830-/1, @-/>7 ?5;5.8:1 8 3<-0341 
-4565/341 4,8@1 8@ 2008, 1:8 682-.16 37<5?1,68 5?83, 6-70,1:61 410-;5-
,821:61 456501=821, 8:8 141.-/341 170312.-,341 ?-,3?-408<115 6- /5I- 
61.5/-30808 834730<5 I8<501 7 H,E828 0545/ 0,16@8=82-, 02. 7 (,165/?!) 
?53035=821:8@/7, 1 ?5;505<5 61456 618:1341 3<-034- -4565/34- 4,8@-. 
!1@:8B801 830,1I8<191, <,G-61 7 05/ ?-,85.7 /-F7 30165<68G0<5/ 

H,E82-, ?541@1:1 37, 7;:1<65/, .1 30165<68=8 5<- @-/>- 61 30<1,8 452- 
3- 08B7 98A5<5; 3<145.6-<65; I8<501 ;:-.127 "5. :5G-; 61 ;5,-", .1 6- 
618:1@- 61 E8:5 414<7 30,7407,67 8:8 86C,130,7407,67 ?5.,G47 568A 
452- 37 31/8 E8,1:8 .1 30<1,127 8 3?,5<5.- 21<6- ?5:8084-, .1 7@,54- A1-
531 8 E-@61F1 7 452-/ 37 3- 61G:8, 3<- 31 .,I1<5/ – 7 8630807=8561:65/ 
-4565/345/, ?5:808B45/, /5,1:65/, 47:07,65/, E8:5 452-/ 3/83:7 – 
?,561:1@- 7 6-3?535E65308 8/8:8 6-@1860-,-35<165308 7?,1<>1B48A 
-:801 @1 E8:5 B82- 8 414<- ?,5E:-/- 8 860-,-3-, 538/ 98A5<8A <:130808A 
(<. 6?,. !1.5<8D 2009, ŽikiU 2008), .,7;8/ ,-B8/1 – .1 3/10,127 .1 2- /1-
9--<8G- "3<- 6-65,/1:65", 4145 2- 05 C5,/7:8315 2-.16 83?801684. 
'?,1<5 05 ?,-.301<>1 ,1@:5; @E5; 452-; 2- "H,?348 C8:/" 8@1E,16 415 

?53,-.684 47:07,6- 45/76841=82- 4521 2- 7@-01 7 5E@8, ?,8:845/ 3A<101-
91 45;6808<6- 410-;5,82- 65,/1:65308 7 31<,-/-652 3,?3452 47:07,8 (5. 
30,16- 5.,-F-6- 83?80168B4- ;,7?-): 98/- 3- 45/768=8,127 8.-2- 5 05/- 
G01 2- 05 ","#%-$'"#, .14:- 456=-?071:65 37?,5065 "#%-$'"#.!*. H<--
3016 31/ /5;7D- 4,8084-, 4521 E8 3- 5.6538:1 61 ?53,-.65 @14>7B8<19- 
5 2-.65/ 456=-?07, 61 5365<7 .5:1341 .5 ?5.10141 5 9-;5<52 37?,5065-
308, 1:8 ?,8A<101/ 012 ,8@84 8@ 3:-.-D8A ,1@:5;1: 61 ?,<5/ /-307, -43-
?:8=806- .-C868=82- 47:07,6-, 5.65365 .,7G0<-6- 65,/1:65308 6- ?5-
3052-; 014<-, @1 452- E8 3- /5;:5 0<,.808 6-G05 3:8B65, ?,-.301<>1:- E8 

                                                      
14 http://www.bloody-disgusting.com/interview/638 
15 K83:8/ 61 .53:5<65 170312.-,30<5, 02. 61 ?5;:-. 8@ 2-.6- 3,-.86- 61 3<1-

45.6-<68 I8<50 7 .,7;52, 1 6- 61 05 .1 2- 3,?341 14.-/821 5.<52-61 5. 5?8316- 
30<1,65308, 8:8 6-.50146701 95/, 61?,508<. 
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47:07,67 8 .,7G0<-67 65,/7, 1 .5 456=-?01 65,/1:65308, 5.65365 6--
65,/1:65308, .5:1@8:8 E83/5 61 ?53,-.16 61B86. 
),7;5, 456=-?0 65,/1:65308 ?,-.301<>1 567 <,307 ,-:1=8568A ?52-

/5<1, 4528 3- 5.,-F727 612E5>- 7 5.6537 61 6-48 .,7;8 456=-?0, 01B682- 7 
5.6537 61 5612 ?521/ 4528 ?,-.301<>1 9-;5<7 456=-?071:67 37?,506530. 
J141< 3:7B12 2- 31 456=-?05/ @.,1<>1: 4145 ;5. .1 ?547G1:8 .1 ;1 5.,--
.8/5, 6123/83:-682- 2-30- 565 5.,-F-9- 452- ?5:1@8 5. 05;1 .1 2- @.,1<>- 
3019- 37?,5065 E5:-308. $1?5456, 7 4564,-065/ 3:7B127 (1 7 7<5.65/ .--
:7 5;,1.85 31/ 3- 7 ?5;:-.7 05;1 =*6* ?5;:-. 61 456=-?0 47:07,6- 8 .,7-
G0<-6- 65,/1:65308 ,1@/10,1/), /5;:5 E8 3- ,-D8 .1 I8<5065 834730<5 
83?8016841 7 .105/ 35=8547:07,65/ 4560-4307 ?5307:8,1 8 ?50-6=8,1 
2-.16 8@7@-065 ?-38/8308B48, 4,808B48 – ?56-41. 8 4,808@-,348, B14 – 
?1 8 6-;108<16 ?5;:-. 61 012 4560-430, 01B682- 61 <,-/-6348 860-,<1: 45-
28 5E7A<101, 8305<,-/-65, 98A5<5 834730<5 I8<501 7 H,E828 8 0,16@8=8-
27/?53035=821:8@1/, 3<- 31 ,105<8/1 1990-8A 8 -4565/345/ 4,8@5/ 2010-
8A, 415 E8068/ 65385=8/1 41,140-,8@1=82- 05; 834730<1 (<. 6?,. Golubo-
viU 2005, ŽikiU 2007, 2008). 
TE5; 05;1 3/10,1/ .1 8/?:841=82- 5.;5<5,1 61 ?8019- "T1G05 3- 

C8:/ @5<- <%&.)* 9*'-?", 1 4528 456508,127 456=-?0 6-65,/1:65;, 7 
5365<8, 8.7 @1 ?,561:1I-9-/ 47:07,65; 45;6808<65; /5.-:1 .,7G0<1 7 
452-/ 3- I8<8 8 61B861 61 4528 E8 05 0,-E1:5 .1 3- B868 – 1 G05 E8 ?,-.-
301<>1:5 ?53,-.65 456=8?8,19- 05;1 G01 E8 0,-E1:5 .1 E7.- 47:07,65 
65,/1:65 7 05/ ?5;:-.7. J5 74>7B72- 3<52-<,3016 8/?:8=8068 (83?801-
68B48) .821:5; 31 47:07,65/ 8 .,7G0<-65/ 65,/108<65GD7, 5.65365 
?,5<-,1<19- 9-65; 5.6531 31 47:07,65/ 8 .,7G0<-65/ 30<1,65GD7, G05 
6- E8 E8:5 E8065 31/5 ?5 3-E8 @1 E1<>-9- 456=-?05/ 65,/1:65308 .1 3- 
6- 3130528, /1A5/, 5. <8F-91 .5/-01 65,/108<65308 7 30<1,65308 8 <,-.-
65<191 05;1, 1 G05 ?,-.301<>1 .5.1067 /5;7D6530 -430,1?5:1=82- 568A 
-:-/-6101 4528 E8 3- /5;:8 7;,1.808 7 8/?:8=8068 /5.-: 47:07,6- 65,-
/1:65308. 

 
H,E821 7 <%&.)#- 9*'-7 

 
"R8:/ 3- @5<- 3,?348 @105 G05 ?541@72- 613, 565 G05 3/5 /8, 61G1 .,I1<1 

.1613 8 3<- 05..." 

"$-65,/1:65... 45. 613 2- 3<- 6-65,/1:65, E5:-365, ;1.65, 1 <8.8G 4141< 2- 
C8:/, .-=7 ?,5.127, .-=7 38:727 8 7E82127..." 

"$-/1 H,E82- 7 05/ C8:/7, /83:8/ 8/1... 6-/1 5614<- H,E82- 414<1 0,-E1 .1 
E7.-, 1:8 8/1 5<- 4521 2- .1613... 4521 682- E8:1... 5.7<-4 014<1 4145 2- 31.1, 1:8 
05 2- 05, 31.1 2- 05... E5:-G0861 7 H,E828". 
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*145 3- 05 8 /5;:5 5B-48<108, 83?80168=8 37 ?5:1@8:8 5. 5?G0-; 68-
<51 ,1@/10,191 ?5,74- "H,?345; C8:/1", 5. 565; 4528 2- ?5/8916 7 
?,-0A5.65/ .-:7 0-4301, @1?,1<5, ?1 61 05 .1 6- E8 0,-E1:5 0,5G808 ,--
B8, 8@7@-< 8@65G-91 45630101=82- 5 21365/ ?5<-@8<197 0-/1084- C8:/1 
31 3,?345/ 47:07,5/ 8 .,7G0<5/, 5614<8/1 414<8 37 .1613, 0- 61;:1G1-
<197 301<1 .1 3- ,1.8 5 (83?80168B45/) "?,-?5@61<197" .-<8216065308 8 
1E-,16065308 3<-;1 05;1. +,1<1 ?80191 2-37, /-F708/, 5. B-;1 3- 313052- 
.-<821606530 8 1E-,1606530, 0- 7 5.6537 61 G01 3- ?,-?5@6127 014<8/1. 
&1456348 5.;5<5,, 61 4528 3- /5;:5 618D8 8 7 8341@8/1, -43?:8=8065, 2--
30- .1 3- ,1.8 5 .-<8216065308 8 1E-,16065308 31<,-/-65; 3,?345; .,7-
G0<1. J141< 5.;5<5, 682-, 8 .1>-, .-5 5.;5<5,1 61 ?,-0A5.61 ?80191. 
*1.1 83?80168=8 41I7, 61 ?,8/-,, .1 

 
" (...) 8@5?1B-9- 2- ?5301:5 386568/ @1 H,E827", 8:8 
"7,7G-6- 37 3<- <,-.65308 61 4528/1 2-.65 .,7G0<5 30528", 
 

21365 2- .1 8@7@-065 6-;108<65 <,-.6727 35=8547:07,68 4560-430 7 452-/ 
I8<-, 1:8 8 .1>- 6- .5E821/5 3?-=8C841=827 05; <,-.65<191, 6808 <,-.-
65365 37?,50301<>-68A /7 410-;5,821. J14<1 3?-=8C841=821 ?530528, /--
F708/, 5.65365 .5 9- 3- /5I- .5D8 7 83?80168B48/ 8341@8/1 8 561 3- 
/5I- ?,10808 7 6-45:845 0-/10348A .8/-6@821. 
J-/1034- .8/-6@82- 37: 61 ?,<5/ /-307, 6138>- 3<14- <,30- 8 7 ,1@:8-

B808/ <8.5<8/1 83?5>1<191;, 6-<,-.65<19- >7.345; I8<501 8 =868B16 
5.653 ?,-/1 .,7;8/1, 7@ 8630,7/-601:8@1=827 8 /168?7:108<6530 415 
41,140-,83084- 014<5; 5.6531; ?5305219- 507F-68A 8@<5,1 /5D8 7 .,7-
G0<7, 4528 98/- 8 7?,1<>127, E-@ 53-D121 @1 ?50,-E- <-D86- 9-;5<8A B:1-
65<1; ?505/, 6-/5;7D6530 :8B6- ?,5C-38561:6- ,-1:8@1=82- ?70-/ 75E8-
B12-65; 3830-/1 <-,0841:6- .,7G0<-6- ?54,-0>8<5308, c B8/ 2- ?5<-@161 
014<1 ,13?5.-:1 .,7G0<-65; E5;1030<1 B82- 5365<- 3- /5;7 ?,8?83108 
.,7;8/ ,1@:5@8/1 538/ 834>7B8<5 -4565/348A; 7?1.>8<530 /805/1682- 
7 47:07,65/ 8 .,7G0<-65/ ?,-.301<>197 8 31/5?,-.301<>197; 61?5-
456, 8@,1@80 ?-38/8@1/ 7 ?5;:-.7 0,-67068A 41?1=80-01 3<5; 35=8547:-
07,65; 54,7I-91 – 5614<5; 414<5 2- .1613 – @1 5E-@E-F8<19- 35=821:6-, 
-4565/34- 8 3<14- .,7;- 38;7,65308 8 301E8:65308. 
$1 5<5/ /-307 0,-E1 ,-D8 – 745:845 05 682- E8:5 21365 .5 31.1 – .1 

0-430 682- ?53<-D-6 161:8@8 C8:/1, 31/5; ?5 3-E8, <-D 47:07,652 45/7-
6841=828 4521 3- <,G8 98/-, 5.14:- 0-/10341 3?-=8C841=821 6-;108<65; 
<,-.65<191 35=8547:07,65; 4560-4301 4528 ?,-.301<>1 30<1,65368 ,--
C-,-6068 54<8, C8:/1 8 4528 83?80168=8 ?,-?5@6127 415 30<1,65 54,7-
I-9- 7 452-/ I8<-, 6- ?,-.301<>1 05:845 0-/- 452- 37 ,-:-<1606- @1 31/ 
C8:/, 5.65365 @1 9-;5<7 ,1.97, 452- .5/868,127 95/- 7 30108308B45/ 
3/83:7, 61 ?,8/-,, <-D ?,-.301<>1 ?1,1.8;/108@1=827 565;1 G05 3- 612-
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7B-301:82- 61<5.8 7 83?80168B48/ 8341@8/1 56.1 41.1 3- -:1E5,8,1 8 
1,;7/-6072- 5.;5<5, 61 ?8019- 5 61@8<7 C8:/1. 
+,-0?5301<41 2-, 61,1<65, .1 D- ,1@/10,19- 61<-.-68A 0-/10348A .8-

/-6@821 0- 3?-=8C841=82- 6-;108<65; <,-.65<191 35=8547:07,65; 456-
0-4301, 4141< 2- hic et nunc, 5/5;7D808 75B1<19- -:-/-6101 3A-/1, 452- 
7B-30<727 7 45630,74=828 47:07,65; 45;6808<65; /5.-:1 ","#%-$'"#/, 1 
.1 D- 012 /5.-:, 31 3<52- 30,16-, ?53:7I808 415 5365<1 @1 456=8?8,19- 
8/?:8=8065; /5.-:1 47:07,65 8 .,7G0<-65 "#%-$'"#/. J,-E1 5E,10808 
?1I97 8 61 05 .1 ?,<8 ?,-0?5301<>-68 /5.-: 5.;5<1,1 83?80168B452 
?-,=-?=828 47:07,6- 31.1G95308, .54 .,7;8 7?7D72- 8 61 98A5<5 ?58/1-
9- 47:07,6- ?,5G:5308, 1:8 8 61 98A5<5 ?,52-405<19- I->-6- 47:07,6- 
E7.7D65308. 

 
 

>$.*3, 
 
$138>- 2- 8.-608C845<165 5. 30,16- 83?8016841 415 3<52-<,368 :120-

/508< C8:/1, 1:8 ,1@:5@8 05/- 75B-68 37 7 35?30<-65/ 54,7I-97, 5.65-
365 7 .,7G0<7 8 47:07,8 7 45252 I8<- 83?80168=8. T1 014<5 3019- 54,8-
<>72- 3- 7?,1<>1B41 -:801, /1.1 <8G- 8/?:8=8065, ,-415 E8A, 415 4:131 
568A 4528 37 5.;5<5,68 @1 3019- 7 .,7G0<7, 1 4528 5 05/- 6- <5.- .5<5>65 
,1B761, 5.14:- 3- 308B- 708314 415 .1 I8<8/5 7 6-414<52 47:07,8 3745E1, 7 
45252 2- 3<- ?5<5. @1 ,1@/8,8=-, 1 56- 3- ,-G1<127 – 38:5/, 61,1<65. 

 
"$138>- 2- E-3/83:-65. '<-4 2- E-3/83:-65. % 41.1 8/1G .,I1<7 7 45252 3- 

3<- ,-G1<1 38:5/, /83:8/, 3<- 3- 3<-.- 61 05 61 4,127, 56.1 368/8G 8 C8:/ 4528 
682- 5 6138>7, 4528 2- 6138>-". 

"H8:727 .-=7 7 C8:/7, ?1 G01. H8:727 I-6-, /7G41,=-, 6-/1 ,1@:84-... G01 
21 @61/ 25G .1 7E1=- .1 38:727 ?3- 8 /1B4-... ?1 613 E,- 5<8 61G8 – ?5:808B1,8, 
0124768, G01/?1, C1,/- 8 <-:841 E,1D1 38:727 3<145; .161. ' @.,1< 613 /5@14... 
3/-/ .1 41I-/? (...) M-E7 613, -05 G01 ,1.-". 

 
+5,-. 05;1, 6138>- 2- 5?83165 8 415 .-5 61B861 3<145.6-<65; 315E,1-

D191 /-F7 5<.1G98/ >7.8/1, 21<65; 83?5>1<191 86.8<8.71:6- 1;,-38-
2-, 7@,545<16- A1508B65GD7 .,7G0<-65;, -4565/345; 8 ?5:808B45; I8-
<501 @-/>-. 

 
"M1 6- @61/ G05 3- 3<8 415 B7.- G05, 565, 415... C8:/ 3,?348, ?1 3- @5<- "3,?-

348", 1 4,< ?,G08, G1/1,8 3-<127, =-<4- <8,- 83?5., 565, 41?701, ,741<1... G05 
3- .-,7 8 ?8B41,127, 41,127 7 E7>7 8 G01 08 21 @61/. +1, 2- :' 38 08, E,10-, ,-4'5 
6-41. 6-45/ "2-E1D7 08 /1/8=7, /1/8=7 /8:7, 8/1 .1 08 2-E-/"? +1 2- :' B72-G 
05 3<145; .161 545 3-E-, 1? H<145 3<145/ 31/5 4-<7 .1 2-E-, 1 21 41. 31/ E85 /1-
:8, ?1 D1:- 8 4-<1 B7:8 .1 05 <8B-/ .5:- 61 ?1,486;7, 6- @61/ 68 21 45/-, 6-45/ 
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.,7;5/ 4:86=7, 68 @1G05, <8G- 3- 6- 3-D1/, 682- 68 E8065, 7'<108:8 .1 /- ,8E1-
27, D1:- /8 ?,-.1<19- 5.,I'5 4145 2- 9-;5< /105,8 :7?'5 /7 B<,;- 8:' G1/1,- 
3<148 ?70 41. 41I- "47,1=", "?8B41", "2-E19-" 8 3:8B65, 1:' 6- 565 B<,;- 8@ @-@1-
91, 6-;5 E5:8 ;:1<1 ?53:-, 1 ?,- 6-45 <-B- 7'<108/ ;1 21 4145 61<821 2-, 3- .<1 
E1:<161 ?5?8B41,1:1 7 "R1,/8" 8:' <-D B-/7. +,5:7?1:8 3/5 8 ?,5?1:8 5. 05;1 
4145 E83/5 31/5 .1 3- E82-/5 8 4-<7 .1 2-E-/5, /1/8=7 /8:7 6-45/ .1 70-,72--
/5, 41I-/ 08 21, 1 56.1, 41. 61/ 6-45 05 ?541I-, 415, 215 ?1 05 2- 30,1G65, 4141< 
2- 05 C8:/, @1G05 0141< C8:/... G01 @1G05, 05 682- C8:/, 05 3/5 /8, 05 08 2- H,-
E821 .1613". 

 
$138>- 3- .5I8<>1<1, B14, <8G- 415 6-414<5 3019- 30<1,8, 56.1 41.1 

3- 5?8372- 31<,-/-61 H,E821 8 61B86 61 4528 2- 9-61 .,7G0<-61 8 47:-
07,61 30<1,6530 ?5301:1 014<1 414<1 2-30-, 6-;5:8 415 35=8547:07,61 
1E-,1=821, 31/1 ?5 3-E8. $1 05 708B-, <-,5<1065, 8 7@,130 83?80168B4- 
;,7?- 4528 37;-,8G- .1 37 3- 83?80168=8 8 83?80168=- C5,/8,1:8 415 
35=8547:07,6- :8B65308, 7 014<8/ .,7G0<-68/ 8 47:07,68/ 54<8,8/1 
@1 452- 6138>- 682- ?,-.301<>1:5, 61 ?,8/-,, G5416065 8 7 30108308B-
45/ 3/83:7 @16-/1,>8<5 ?561G19- 6-?,8:1;5F-68A, 507F-68A 8 05/- 
3:8B65 ?52-.861=1, <-D /168, 5?A5F-91 3<145;1 ?,-/1 3<145/- – 5. 86-
.8<8.71:65;, ?,-;5 8630807=8561:65;, .5 /-F7.,I1<65; 68<51 – 01B68-
2-, 415 2-.868 .-:50<5,68 61B86 530<1,8<191 35?30<-65; 860-,-31, 5.65-
365 ?5308@191 =8>1. 
L-@ 5E@8,1 61 3<- 05, /-F708/, 6138>- 3- 6- ?,8A<101 415 6-G05 G05 E8 

0,-E1:5 .1 E7.- 41,140-,8@1=821 65,/1:65; I8<501, 5.65365 35=8547:07,-
65; 54<8,1 452-/ 0,-E1 0-I808. $1 05 7?7D727, 4145 8308=19- 35=8547:-
07,6- 31.1G95308 415 <,-/-634- ?-,3?-408<- 4521 3- 6-?53,-.65 <-@72- @1 
6138>-, 0- 9-65 .1>- ?5<-@8<19-, 75?G0-65 ;:-.165, 31 6-;108<65/ -<1-
:71=825/ 1407-:65; .,7G0<-65; 8 47:07,65; 0,-67041 H,E82-, 0145 8 741-
@8<19- 61 "E5>7 ?,5G:530" – G05 3- ?521<>72- 415 6-41 <,301 @12-.68B45; 
8/-680->1 7 3<8/ 0-/108/1 3?-=8C841=82- 6-;108<65; <,-.65<191 35=85-
47:07,65; 4560-4301 – 4521 3- 21365 ?,-.301<>1 415 <,-/- 8@<16 :8B65; 8 
,-1:65; 834730<1 83?8016841, 1:8 415 6- 05:845 .1:-45 35=8547:07,65 
<,-/- .1 3- 61 5365<7 3<-.5B16301<1 8:8 ?,8B1 5 9-/7 6- /5I- @14>7B808 
.1 2- /5;7D1 8 6-41 E5>1 35=8547:07,61 31.1G9530.  

 
 

20"#. &%,-$ 0%7/*-$ 
 
*<1:80-0 I8<501 ?5B8<1 8 61 37E2-408<65/ .5I8<>127 35?30<-65; 301-

0731 7 5B8/1 568A 4528 ?,-.301<>127 .,7G0<-6- 730165<-. "@7@-065 6-;1-
08<61 ?-,=-?=821 014<5; 3010731 C5,/8,1 3- 4145 61 5365<7 :8B65; 8347-
30<1, 0145 8 61 5365<7 6-B-;1 G05 E83/5 /5;:8 .1 61@5<-/5 5?G08/ 708-
345/ 1 G05, 7 30<1,8, 682- 68G01 .,7;5 6-;5 5.,-F-61 <,301 6-C5,/1:65; 
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.8347,31, 21<65; ;5<5,1 4528 .5:1@8 "5.5@.5", .1 7?50,-E8/ 07 C5:4:5,8-
308B47 C5,/7:1=827 @1 5@61B1<19- ?-,3?-408<- 0@<. 5E8B68A >7.8. 

 
"' 5<52 @-/>8 3<8 0- 0,-08,127 415 4,?7 8 3<8 415 .1 A5D- 6-G05 5. 0-E-, 1:' 

05, 6-D- .1 08 41I7 61 <,-/-, 6-;5 /5,1G 31/ .1 741?8,1G. +16.7,8 41. A5D-G .1 
8@<1.8G ?135G, G1:0-,7G- 61 C1437 41. 8.-G .1 7?8G-G 3-/-301,, 3-30,- 7 .5-
/7 @.,1<>1, 7<-4 08 0,-E1 25G 6-G05 8 7<-4 2- 415 .1 08 98/1 B868G 73:7;7, /1 
6-;.- 8 4565E1, 41. /7 5301<8G E14G8G, 1 9-/7 /1:5, ;:-.1 0- 415 .1 38 08 07 
@E5; 9-;1, 1 6- 56 @E5; 0-E-, 415 .1 @1,1F72-G 08 61 9-/7, 1 6- 56 61 0-E8.  .<,10-
65 2-, 30<1,65, B868 08 3- .1 3<8 A5D- .1 0- 8345,830-, .1 @E5; 05;1 ?530528G". 

 
+53/10,165 8@ 014<- ?-,3?-408<-, 35=8547:07,65 E8<30<5<19- 5<.1-

G98A 0@<. 5E8B68A >7.8 8630,7/-601:8@5<165 2- 8 /168?7:83165 .5 4,12-
98A ;,168=1 – 5. 30,16- 568A 4528 E8 0,-E1:5 .1 ?,-.301<>127 .,7G0<5, 
5.65365 .,I1<7 – 8 7 05/- 3- 7<-4 ?,561:1@8 6-414<1 "34,8<-61 1;-6.1", 
5.65365 8@6538 3- 0<,.91 .1 2- =8> 3<-;1 05;1 7 6-34:1.7 31 21<68/, 02. 
.,7G0<-68/ 8:8 .,I1<68/ 860-,-38/1, 1 .1 61B86 5?A5F-91 ?,-/1 35=8-
547:07,65 6-<1I68/ ?52-.86=8/1 ?,-.301<>1 ?5:7;7 3<-;1 05;1. 

 
"V, 3<8F1 /8 3- 05, 4145 ;1 ("K8:5G1", ;:1<65; :841 7 C8:/7 – ?,8/. 170.) 

<5@127 4'5 /12/761.  6, 415 /1:5 618<16, /1:5 ?1/-016, /1:5 '5D-, /1:5 6-D-... 
41. 3- E5>- @1?801G 8/1 3:8B65308 4145 613 <5@127 @1.98A .<1'-30 ;5.861. H:5-
E1 5E-D15 P-:847 H,E827, '12. 7 ,10. X868F8D 5E-D15 V<,5?347 76827, '12. 7 ,--
C5,/-. *5G0768=1 5E-D15 "6- .1/5 *535<5", '12. E1=8 ?1,- 61 ?,o?1;16.7, ?705-
<191 /868301,1 8 3<- 0145. % 41. ?5;:-.1G, *1,8D 8 N841 K7G084:1, *5:- 8 
K8G45, /7@7 :8 613, /7@7, 1 G01 /83:8G .1 5<8/1 8:8 568/1 8:8 E8:5 45/- 61 
<:1308 6- .127, 5. B-;1 37 3- 3<8 5. 98A 8 545 98A 61C108,1:8 565:845?!" 

 
Y7.348 I8<50 31;:-.1<1 3- 415 .1 6-/1 .,7;7 <,-.6530, 5.10:-, .5 56- 

4521 3- /5I- ?,8?83108 E8:5 45252 <,308 ,5E-: >7.345 3019- 3- .5I8<>1-
<1 415 45/5.8C841=821 7 456=-?071:65/ 3/83:7, 1 952 ?5.:-I7 :8B6530, 
>7.348 ?5307?=8, 5.6538 /-F7 >7.8/1 80., 01B682- 3<- 565 G05 3- 7;,1-
F72- 7 47:07,6- 8 .,7G0<-6- 5.653- 8 730165<-, 1 G05 3- 3/10,1, ?,8.-, 
415 .1 ?,-.301<>1 8 @1B-014 35=8547:07,6- 65,/-, 7 8@<-365/ 3/83:7, 
01B682- /5;7D-; E7.7D-; 305I-,1 @1 47:07,65 /8G>-9- 8 ?561G19-. 

 
"(5<-4 2- B5<-47 <74. M- :' 0145 41I7? V, ?1 <8.8G, /-6- 0145 6837 7B8:8. $8 

45. 47D-, 68 7 G45:8, 68;.-... 1:8 31/ 617B85 31/. $1 C1437, ?1 565 /1:5 G05 31/ 
,1.85 7 WWW (8/- C8,/-)16, ?1 41. 31/ 3- ?,821<85 @1 567 308?-6.827, /1 3<7.1 
;.- 3- ,1.8 6-G05, 4145 05 .1 08 41I-/, 6-G05... 30<1,65, /83:8/ 565, G05 682- @--
@19-, ;.- 2- 6-48 ?5315 7 ?80197. H<7.1 2-, 415, 45647,-6=821, 1:8 6- 565, 415, 45 

                                                      
16 "@5301<>-68 37 3<8 ?5.1=8 4528 E8 /5;:8 .1 741I7 61 8.-6080-0 83?801-

6841, 5.65365 83?80168=1. 
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2- E5>8, G01 08 21 @61/, 3<8 301,072-/5 8305, ?1 45 D- E,I- 8 E5>-, 6-;5 45647,-6=8-
21, 415, 3<145 .1 08 ?5./-06- 65;7, 1 56.1 6- /5,1 .1 E7.- 68 E,I8 68 E5>8, 31/5 8/1 
5E- 65;- .1 .5F- .5 =8>1, 1 08 34147D8 61 2-.652. +1 08 ?53:- 41I7, 8@<868 E,10-, 
@61G, 21 05 6831/ 6841. 7,1.85, 8:8 6- E8' 6841. 7,1.85, 1:8 5<5 /8 2145 @61B8, 
E8065 2- 8 05. % 4-<1 /8 ?,8B1:1 .1 37 568 61 C1437 ?5/1;1:8 2-.68 .,7;-, ?1 45 3- 
?,<8 @1?53:85 7<-4 ;:-.15 0- 98A5<- .,7;1,8=- .1 <8.8, 8/1 :8 7 052 C8,/8 /-301 
@1 6-45; 5. 98A, 1 .1613, 4'5 7 5<5/ C8:/7. T105 3- 8 @5<- "3,?348" <1>.1". 

 
J14<1 ,1@/8G>191 6- 0,-E1 ?5<-@8<108 31 301<5<8/1 7 ?5;:-.7 .,7-

G0<-65--4565/34- C5,/1=82-, 5.65365 0,16@8=8565; 41?801:8@/1 31/5; 
?5 3-E8.  61 6- ?,-.301<>127 68G01 .,7;5 .5 75B1<19- =868@/1, 415 5.-
,-.68=- 4521 41,140-,8G- 4<1:80108<68 6-34:1. 8@/-F7 45/76841=82- 
4527 5E1<>127 7?,1<>1B4- -:80- 8 .,7G0<-6- 730165<1 31 ;,1F1630<5/, 8 
?5307?191 7 30<1,65308 ?,<8A ?,-/1 .,7;8/1. $- 31/5 .1 2- 565 G01 3-, 
145 6- E1G 5E-D1<1, 56.1 38;7,65 – ?,54:1/72-, 7 6-31;:1365308 31 08/ 
4145 3- 30<1,8 5.<82127 7 ?,1438, 5. G1:0-,1 .5 ,1.68A /-301, <-D 3- 
C5,/8,1 ?-,=-?=821 7 ?-,3?-408<8 "5.5@.5" 5 05/-, .1 8 7?,1<>1B45-
8630807=8561:61 .8347,@8<61 ?,1431 3<- /19- 8638308,1 61 014<52 35-
=8547:07,652 65,/8 4521 7@8/1 7 5E@8, B5<-B6530, 35:8.1,6530, -/?108-
27, ?5G05<19- .,7;8A 8 05/- 3:8B65 415 3<52- 4563080708<6- -:-/-60-. 
*15 8 41.1 2- 7 ?80197 0-/10341 3?-=8C841=821 6-;108<65; -<1:78,191 
35=8547:07,65; 4560-4301 4521 3- 5.6538 61 6138>-, 8 5<.- 3- 3/10,1 .1 
37 01 65,/1 8 014<8 -:-/-608 6-301:8 3 "8@;7E>-68/ 35=8547:07,68/ 
.5E5/", 568/ ?,- 5<5; .161G9-;. 

 
 

2!7?,"* *51#%* -#@* 
 
K8G>-9- 5 05/- .1 ?53052- 7?,1<>1B8 .,7G0<1 8@ 3-64-, 8@1 568A 

4528 5:8B1<127, ?1 8 C5,/108,127 ?5:808B48 8 .,7G0<-65--4565/348 38-
30-/, ?521<>72- 3- 7 ;505<5 2-.655E,1@65/ <8.7 7 83?80168B48/ 8341@8-
/1. J12 3:52 -:80- 8@1 -:80- – .1 ;1 0145 5?8G-/ – 6- 5?8372- 3- 415 35=8-
547:07,65 6-<8.>8<, /-7F708/, 7 3/83:7 0-5,821 @1<-,- 88 6-B-; 05/- 
3:8B65;, <-D 7?,1<5 5E,6705, 415 .,7G0<-65 8 47:07,65 21365 ?,-?5@61-
0>8<1 8 .83086408<61 4:131, B828 860-,-38 37 75B>8<8 8, 612B-GD-, 7 
45:8@828 31 568/ G01 3- 3/10,1 .1 E8 0,-E1:5 .1 E7.7 21<68 860-,-38. 

 
"T1?801 3- B5<-4, 45 61/1 <:1.1? *5 .1613 <:1.1 H,E825/, 75?G0-? T61/ .1 41-

I7 .1 3<-05/ <:1.127 /13568, L8:.-,E-,;, 8:7/86108 8:8 <-D 45, 1:8 6- /83:8/ 
61 05, @61G, 6- ;5<5,8/ 5 0-5,828 @1<-,- 8 014<8/ 30<1,8/1. W5D7 .1 41I-/, <8.-5 
38 565; :841 61 4,127 C8:/1, 5612 G05 8@;:-.1 4'5 ,1068 @:5B861= 74,G0-6 3 %: 
*1?56-5/, 4528 2- E5; @1 565;, 4145 3- @<1G-, P74/8,1 – -, 1:'07 2- .5E,1 C5,1, 565 
41. I-61 41I- K8:5G7, "8/1 6-45 B7.65 8/-, @5<- 3- 4'5 568 61G8 8@ W1;1" – - 
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83?1.1 .1 2- 012 ;:1<68 @1 =-5 E8@683, ";:1<6828" G05 3- 41I- 5. ;:1<65; 6-;108<=1 
C8:/1. +1 31., 41I8 /8, 145 012 P74/8, .,/1 :5<5/, ?16.7,8/1, .,I1<65/ E-@-
E-.65GD7, 48/- 25G 6-, 1 5<12 3- ?,-.301<>1 415 21B8 8 <-D8 :84 5. 9-;1, 414<1 2- 
?5,741? *5 30528 8@1 61G8A /5D6841? *5 2- 45/- "47/", 0124768 ?5:808B1,8/1 
8:8 ?5:808B1,8 0124768/1? ":8 2- 3<- 05 /13:5 .-E-5<1=1? +1, 5 414<52 .-/54,1-
0828, 2-E50-, ?,8B1/5, 2-E1:1 613 .-/54,10821, 6-/1/5 /8 ?52/1". 

 
J8 860-,-38 6- 3/10,127 3- 3?5,68/, 31/8 ?5 3-E8, 6808 7 3/83:7 98-

A5<- C5,/-, 6808 7 ?5;:-.7 8.-5:5G4- 5365<- 98A5<5; ?53052191: ?-,-
=8?8,127 3- 415 -4565/348 860-,-38, ?,- 3<-;1, 4528 37 3<5230<-68 ?,5-
/-9-65/ 41,140-,7 ?5:808B45; 8 .,7G0<-65--4565/345; 3830-/1 7 5.-
6537 61 35=8547:07,67 <,-/-6347 .8/-6@827 ?,5G:5308. "3?80168=8 6- 
8341@727 65301:;827 @1 35=821:8308B48/ .,7G0<-68/ 7,-F-9-/, 6808 
1?,85,8 5.E526530 ?,-/1 41?801:8308B45/. S8A5< 4,808B48 5.653 ?,--
/1 5?831652 38071=828 5.6538 3-, /-F708/, 61 8630807=8561:65 @15E8:1-
I-9- :-;808/68A -:-/-6101 ?5:808B45; 8 .,7G0<-65--4565/345; 3830--
/1 0$"$(4, H,E82-, 7 B-/7 8/ 2- 0-G45 .1 ,1@:7B- .,7G0<-68 7@,54 8 
.,7G0<-67 ?53:-.8=7 56.1, 41.1 2- 7 ?80197 .-C868319- 05; 3830-/1, 
415 8 9-;5<1 (6-)301E8:6530, 01B682- – ?,5?736530 @1 3<147 14=827, 4521 
/5I- .56-08 E8:5 4141< :8B68 E5>8014 568/1, 4528 37 7 /5;7D65308 .1 
4560,5:8G7 8630807=8561:6- ?5:7;- 3830-/1. 

 
"J8 6- @61G 5.14:- 0<52- ?1,- .5:1@- (...) )5E,5, 08, 415 @61G, 6-41 <,301 38 

.,I1<65; 3:7IE-6841. % /1:8 /8:856 >7.8, 3<8 4528 ,1.- @1 ?,8<10684-, 6845 
5. 613 6- @61 .1 :8 ?1,- .12- 5612 45 2- <:13684 C8,/- ;.- ,1.8/, 8:8 5612 @1 45-
;1 /83:8/ .1 2- <:13684, 8:8 2- 05 3<- K8G45<5 8:8 +8645<5, 8:8 37 25G 6-48 
21B8 8;,1B8 3<- 47?8:8, ?1 3- 8;,127 /1:5. % 6- @61 3- <8G- 68 B821 2- .,I1<1. 
K8, 415, ;:131/5 6-G05... /83:8/, @1 6-45;, 6-,<8,1/5 3-, A5D-/5 7 V<,5?7, 6--
D-/5 7 $%J , 6- .1/5 *535<5, 1 6- @61/5 68 @1 45;1 ;:131/5, .1 :8 37 05 08 >7-
.8, 8:8 2- 3<145; 6-48 214 8;,1B 47?85, 6-45 45 5<.- ?-,- ?1,- 5. 5,7I21, 34:1-
.8G08 674:-1,68 50?1., 4:568,1, G01 ;5., 6- /5I-G ?5'<10108 G01 2- =8> 61G- 
?5:8084-, 31/5 <8.8G .1 2- 012 E8@683 765316, 6845 31 <:1308 38,5/1G16 682- 
508G15, 1 5.14:- 8/? %?  .14:-, 41. 68G01 6- ,1.8, 3<- C1E,84- 3052-, ?74:1 
"#1:-6841", 6-/1 :-45<1, 6- ,1.8 $8G, *,1;72-<1=... ?1, E,1:-, 8:8 2- 5. 613, 8:8 
5. 6-48A 452- 6- @61/5, 1:8 05 /7 5?-0 .5F- 5. 613, 3<- ?,-45 613, 8 30,721 8 <5-
.1 8 E-6@86 8 A,161 8 5.-D1 8 5?,-/1 @1 E-E- 8 3<-..." 

 
J141< 5.653 415 .1 3- ?,-0<1,1, ?5:145, 7 3<52-<,367 47:07,67 45;68-

08<67 .835616=7 ?,-/1 86C5,/1=821/1 452- .5:1@- 8@ 35=8547:07,6- 
30<1,65308. L1,1019- 98/1 .5I8<>1<1 3- 415 <-,5<19-, ?,- 6-;5:8 415 
3<-.5B-9-, 0145 .1 C5,/7:1 4525/ 3- 05 /5I- 5?83108 ;:138, 50?,8:84-: 
145 3- .,I1<5/ 7?,1<>1 0145 415 .1 9-6- 730165<-, .,7G0<-6- 8 47:07,-
6- 65,/- 8 05/- 3:8B65 6- ?53052-, 8:8 .1 6837 .-0-,/861606- 7 ?5;:-.7 
05;1 4145 D- 8@;:-.108 21<65 .,7G0<-65 8 47:07,65 ?561G19-, 56.1 35-
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=8547:07,61 30<1,6530 @1<838 5. /5;/ 0<5;/ E8:5 B82-; ?5;:-.1 61 97, 1 
6- ?530528 7 5E2-408<65/ 3/83:7. 

 
"T61:1 31/ .1 D- 61 4,127 .1 3- 83?5301<8 .1 8@ P74/8,1 30528 6-45... /5D68-

28, 6-45... <8G- @15. J5 2- 415 7 I8<507, /83:8/, 5<.-... 7 H,E828... 301:65 ;:--
.1G 613/-2161 8 61G/864161 :8=1 61 0-:-<8@828 4528 08 41I7 .1 D- E808 3<- 7 
,-.7, 4528 08 3- 5E,1D127 415 .1 8/ 2- 301:5, 1 37.E867 08 ,-G1<127 6-48 E-@8/--
68, 452- 6841. 6838 <8.-5... 41. /1:5 E5>- ,1@/83:8/, C8:/ 2- 0145... 41C48216-
348, @1?,1<5. *1I8 08 /-68, .1 :8 "3,?348" 7 30<1,8 @61B8 "41C48216348"? M-38 
:8 ?,8/-085 4145 2- 45. 613 3<- ?5301:5 615?145... 6-, E5>- 5,<-:5<348... 565, 
41. 41I7 "830861", @61B8 ":1I", 41. 41I7 ">7E1<", @61B8 ",10"... 0145 8 "E8@68-
3/-6" @61B8 ":5?5<", "?10,8501" "5612 4528 E,86- 31/5 @1 3<52- .7?-", "?5:808-
B1," ":1I5<", 6- /5I-G .1 <-,72-G 68 ?5:8=828, 68 37.5<8/1, /1 68 <10,5;1-
3=8/1 6- 0,-E1 5<.- .1 <-,72-G <8G-!" 

 
 

A*="$ #.76,@,4$ 
 
"145 E8 05 E8:5 ?,-0-,165 ,-D8, <-,5<1065, E-@ 5E8/682-; 830,1I8<1-

91 61 07 0-/7, 8@;:-.1 .1 E8016 3-;/-60 21<65; ;5<5,1 4528 .5:1@8 "5.5-
@.5" ?,-.301<>1 /508< ?5<-@8<191 86.8<8.71:65; 6-73?-A1 8:8 6-361-
:1I-91 7 I8<507 31 61<5.65 5E2-408<68/ 545:65308/1 452- 3- 31;:-.1<1-
27 415 3<5230<1 35=8547:07,65; 4560-4301 7 452-/ 3- I8<8. )1 3- ,1.8 5 
.8347,37, ?,- 6-;5:8 5 C1405;,1C828, 61 05 7?7D72- C5,/7:1 7 83?801-
68B48/ 8341@8/1 4521 ?5.3-D1 61 2-.16 5. 5365<68A ?541@10->1 05;1 .1 
6-48 61,108< ?,-.301<>1 7,E167 :-;-6.7, 61 ?,8/-,, 1 6- 3<-.5B1630<5 5 
6-B-/7, 1 05 2- – ?5@8=8568,19- ;:1<65; 140-,1 8341@1 415 535E- 4521 68-
2- 31/ 83?801684 (7?5,. 6?,. *5<1B-<8D 2006). J5 /5;7 E808 535E- @1 452- 
83?80168=8 0<,.- .1 ?,8?1.127 98A5<52 6-?53,-.652 35=8547:07,652 
/,-I8, G05 8341@7 .12- 61 7E-.>8<5308, 61,1<65, 1 /5;7 E808 8 535E- 
452- ?,-.301<>127 3-476.1,6-, 0-,=821,6- 80.. 4560140- 7 052 /,-I8.17 

 
"W1A1A1, ?5,65 ;:7/1= 31 C147:0-05/. J1 8/ 2- .5E,1... 1:8, @1?801G 3-... 

@61G, 6-G05 3- 08/- ?5,7B72-. K521 4-<1 3 <8G5/ G45:345/ 3?,-/5/ 8 0,8'-3' 
;5.861 301I1 ?-6@827 .5B-472- 7 0,1C8=8 ?,-45?701 61G- @;,1.-, 1 9-67 C8,/7 
41I7 .1 2- 7@-5 6-48 4528 2- "?5B-5 .1 307.8,1", ?1 08 <8.8..." 

"(...) -2, E,-, ?1 @1 452- ?1,- 08 ,1.8G? K52 @-0 ?,-.12- 61 WWW (8/- C147:0-01) 8 
8/1... .5E,5, 6-D7 .1 41I-/ 45:845... @61B8, 8/1 05:847 ?:107 .1 6841. 6-D- /5D8 .1 
7@/- 4,-.80 @1 3016, 8 .1>- 61G8 8 9-;5<8 .5.127 @1 98A5<7 48,827. Z1E1 /7 3<5 
731<,G1<19-, G05 2- E85 7 $-/1B452 8 %/-,8=8, E5>- .1 2- 01/5 53015 8 E-@ .54-
                                                      

17   ?-,=8?8,197 (830,1I8<1B45/, ?,- 3<-;1) .,7G0<-68A 5.6531 415 7/,--
I1<191 8 830,1I8<197 .,7G0<-68A <-@1 <. 6?,. Castells 1996, Riles 2001, Free-
man 2004, Knox et al. 2006. 
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05,101 8 E-@ ?1?8,1. % @<15 ;1 6-48 4,-0-6, 415 ?,-.301<684 WWW (61@8< 30,16- 
C8,/-), 7 530<1,8 565, 8/1 3<527 C8,/7, ?1 98A @1307?1, 415, .1 ,1.8 @1 98A 5<.-, 
0-4 @1 ?1, A8>1.1 <-D7 ?:107, 1:' 3- ,1.8 8 37E505/, 1 56, 012 08?, /83:8/, 682- 68 
8@ 30,74-, 6-;5 <8G7 -4565/347 @1<,G85, @61 ;1 /52 ?,8210-> $$, 41I7 .1 2- <1-
>15 6-47 ,5E7, 45I7 <1>.1 8@ J7,34- .-<-.-3-08A, ?1 E-6@86, 45 @61 G01 3<- 6-". 

"P8.8G, 8/1/ ?5@616841 8@ WWW (,5.65 /-305), <1>'5 F86F7<- 61 L7:-<1,7, 31. 
8/1 ;,1F-<8634- C8,/- 7 L-5;,1.7, <-:84-, 3<- 6-41. ?5@610-, ?,8<108@5<15 8A... 
47D7 31 E1@-65/ 8/1. % 5612 61G .,7;, $$, G05 2- 31 /65/ 307.8,15, ?1 3- E85 @1-
?53:85 7 WWW (61@8< C8,/- 4521 2- ?,5?1:1), 012 E8 31. 7 ?5,65 ;:7/=- /5;15, 45-
/5065, 31/5 .1 2- /:1F8... G1:8/ 3-, 8145 682- @1 G1:7. $82- /5;15 7 30,7=8 .1 61-
F- ?5315, 1 .<- ;5.86- 8@;7E85 .54 37 ?,5?1.1:8, 68 .1 5.- 68 .1 53016-, ?:10- 8/ 
@1 45 @61 45:845 6837 83?:108:8... 31. 3- 0-4 34,1385 7 WWW (61@8< C8,/-), 1:' 
G05 3- 08B- I8<501, 415 .1 2- 83?5B-041 4,-675. )-=1 /7 25G 61 /5,7 6837 E8:1". 

 
'0<,F8<19- -<-6071:6- 83086805308 83?80168B48A 0<,.98 682- ?,-.-

/-0 5<5; 830,1I8<191, /-F708/; 565 2- 73,-.3,-F-65 61 83?80168B45 0#-
B*13$1$4, 35=8547:07,6- 30<1,65308, 0- 61 9-;5<7 410-;5,821:67 41-
,140-,8@1=827. +53/10,165 31 05; 30165<8G01, 682- 05:845 E8065 .1 :8 
83?80168=8 5?83727 6-G05 G05 6,.!,, <-D 05 .1 568 -*.', .1 6-G05 2-30- 
0145 414<8/ ;1 5?83727 8 .1 37 3?,-/68 014<8/ .1 ;1 ?,-.301<- 7 3/83:7 
:8B65; 5.6531 ?,-/1 47:07,65/ 8 .,7G0<-65/ 54<8,7, 3830-/7, 65,/8, 
730165<8 – E8:5 B-/7, G05 3/10,127 7@,545/ 5?83165; 30191. %, 05, 41-
4<8/ 1*0, 5.653 8@/-F7 ?52-.86=1 8 35=8547:07,65; 3830-/1, 3 13?-401 
/5;7D65308 86.8<8.71:6- 35=8547:07,6- ,-1:8@1=82-, ?,-.301<>1 61221-
B8 .5?,8653, /5I.1, 1,;7/-607 5 05/- .1 1407-:67 35=85470:7,67 30<1,-
6530 3/10,127 6-65,/1:65/. 
' .-:5<8/1 3<528A 8341@1 4528 3- 5.653- 61 5.;5<5,6530 35=8547:07,-

65; 4560-4301 @1 86.8<8.71:65 5372-D-9-, 83?80168=8 6-.<53/83:-65 
741@727 61 05 .1 31.1G9- 3019- 7 3,?345/ .,7G0<7 .5I8<>1<127 415 3<5-
2-<,367 86<-,@827 565;1 4145 E8 0,-E1:5 .1 8@;:-.127 73:5<8 @1 35=85-
47:07,65 530<1,-9- ?52-.86=1: 6- =-6- 3- ,1., G45:1, 30,7B6530, ?5G05-
<19- @14561 8 05/- 3:8B65. ),7;8/ ,-B8/1, ?,5/-68:8 37 3- ?,-,5;108-
<8 <-,0841:6- .,7G0<-6- ?54,-0>8<5308, 1 83?80168=8 8:8 6- 75B1<127 
98A5<5 ?5305219-, 8:8 8A .5I8<>1<127 415 .541@ 7,7G1<191 47:07,68A 
8 .,7G0<-68A <,-.65308, 65,/8, /5,1:1 80..  65 @1 G01 E8A ,-415 .1 8A 
@E7972- – 145 2- 05 ?,1<8 8@,1@ – 2-30- .834,-?16=821 8@/-F7 ;:1<65; 
.8347,31 7 H,E828 5 05/- 4145 3- 73?-<1 7 I8<507,18 8 ?,8/-,1 8@ 3<145-
.6-<8=- 4528 ;5<5,- 37?,5065. 
 . 30,16- 83?8016841 ?-,=8?8,161 65,/1 35=8547:07,6- ?,5G:5308 

5 05/- .1 G45:5<19-, ?,-.16 ,1. 8 ?5G05<19- @14561 8 5E8B121 ?561G1-

                                                      
18 $- 7 3/83:7 ?5308@191 "3:1<- 8 E5;1030<1", <-D 5E-@E-F8<191 3-E8 8 3<5252 

?5,5.8=8, -<-6071:65, 5?08/1:68A 73:5<1 @1 I8<50. 
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91 <5.- 014<5/ .,7G0<-65/ 8 -4565/345/ ?5@8=8568,197 ?52-.86=1 45-
2- /7/252 5E-@E-F72- .1 I8<8 7 34:1.7 31 3<528/ ?50,-E1/1 8 ?,-C-,-6=8-
21/1, 682- "7486701" 7 5<.1G9-/ 21<65/ ;5<5,7 4528 4,-8,127 7,?1<>1B-
4- -:80- 8 /-.828.  ?-0, 834730<5 8@ 3<145.6-<8=- ;5<5,8 .1 2- I8<50 7 
34:1.7 31 35?30<-68/ ?50,-E1/1 /5;7D 31/5 56.1, ?,1408B65, 145 3- <1-
G1 .,7G0<-61 8 -4565/341 ?5@8=821 ?54:1?1 31 410-;5,825/ "E5;108A 8 
3:1<68A19", 1 @1 ?,8?1.684- 0- 410-;5,82- 0-G45 2-, 612B-GD-, 75B808 
7@,5B65-?53:-.8B67 <-@7 8@/-F7 56- 65,/- 4521 ;5<5,8 5 73?-A7 7 I8<5-
07 8 31@6191 5 .-:5<8/1 98A5<8A :8B68A ?5<-308 4528 37 6-31;:1368 31 
05/ 65,/5/. 
"3?80168=8 0-I- 05/- .1 ?,-4:5?- .<- <,30- 61,108<1: 5612 5 6-31-

;:1365308 65,/- 5 61B867 530<1,8<191 :8B65; 73?-A1 7 I8<507 7 3/83:7 
.5301065; .,7G0<-65; 8 -4565/345; ?5@8=8568,191 8 35=8547:07,6- 
?,143-, 8 5612 5 05/- 4145 2- 014<1 65,/1 .1613 ?5,-/-D-61. !1@:5; 05/- 
.<530,74 2-, 612<-,5<10682-: 3 2-.6- 30,16-, 68;.- 3- 6- /5I- 618D8 61 
.8347,@8<65 5041@8<19- 65,/- @1 4527 3- B868 .1 ?,-.301<>1 456=-?07-
1:67 <-@7 8@/-F7 35=8547:07,6- ?,5G:5308 8 35=85470:7,6- 31.1G95-
308, 1 3 .,7;- 30,16-, 1E-,1=82- 5. 0- 65,/-, 75B>8<- 7 35=8547:07,652 
30<1,65308, @12-.65 31 "5?301219-/" 65,/-, 452- 3- 6- .5I8<>1<1 415 B8-
305 .8347,@8<65, <-D 415 ?50<,.1 9-6- "0,1265308", ?1 /5I.1 8 "?,8,5.-
65308", B86- .1 3- 65,/1 47:07,65 45;6808<65 ?-,=8?8,1 415 .1 2- "21B1" 
5. 30<1,65308, 5.65365 415 .1 30<1,6530 @18301 ?,58@:1@8 8@ 65,/-, 1 6- 
415 .1 37 35=8547:07,61 ?,1431 8 65,/- ?,5/-6>8<-, 0- .1 ?,143- /-91-
27 65,/-. 

 
 

C*!#-$"*6$ 
 
H4:56530 41 -06547:07,65/ ?,-0-,8<197, 7@.8@197 3<5; -06547:07,-

65; 45:-408<1, ?1 8 ?52-.861=1 4528 /7 ?,8?1.127 61 5365<7 B89-68=- 
31/- ?,8?1.65308, 8@61. 6-45; ?,-0?5301<>-65; ,-1:65; 68<51 ?5,-F--
91 31 .,7;8/, 61 3:8B16 61B86 ?-,=8?8,168/ -60547:07,68/ 45:-408<8-
/1 8 98A5<8/ ?52-.86=8/1, 75B-65 2- 5. 30,16- 83?8016841 415 535E805 
47:07,65 3<5230<, 452- .5?,86538, E1,-/ ?53,-.65, 6-;108<652 -<1:71=8-
28 35?30<-65; 35=8547:07,65; 4560-4301. T1 ,1@:847 5. .,7;8A 0-/101 
3?-=8C841=82- 05;1, @1 5<12 3- 6- 3/10,1, /-F708/, .1 2- 73:5<>-6 35=85-

                                                      
19 K5I.1 E8 ?,-=8@682- E8:5 ,-D8 "/-.82348 ?,837068A", 6-;5:8 "3:1<68A", 

3 5E@8,5/ .1 7 3,?345/ 3:7B127 01 410-;5,821 5E7A<101 35=8547:07,68 G1,-68G 
?5:808B1,1, -30,1.68A :8B65308, >7.8 4528/1 2- 0-G45 5.,-.808 @168/19-, 
3?5,08301, >7.8 4528 8/127 @168/19-, 1:8 3- /-.82348 -43?568,127 415 .1 37 
30,7B91=8 @1 3<- 80.. 
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47:07,65/ .161G98=5/, <-D 3- ?,8?8372- 61G52 47:07,652 8 .,7G0<-652 
3,-.868, 415 6-41 <,301 9-65; ?-,/16-6065;, 6-?,5/-6>8<5; 3<5230<1. 

 
"H01:65 3:7G1/ 4145 3/5 /8 612E5>8.  . /1:8A 65;7, 0- 5<5, 0- 565, 682- <1-

I65 2- :'8/1/5 612E5>- 86I-9-,- 8:' :-41,-. % 41. 6-/1 30<1,65 7 B-/7 .1 E7-
.-/5 612E5>8, 56.1 D-/5 ?,561D8 6-G05, 6-G05 G05 6- /5I- .1 3- 8@/-,8 8 ?5-
0<,.8, 415 5<5... 612E5>8 3/5 2-E1B8, A1A1. T1?801 3- B5<-4 5. 414<5; 45/?:-431 
/8 ?108/5, 41. 7<-4 /5,1/5 .1 E7.-/5 612E5>8 7 6-B-/7". 

 
+53-E65 0,1;845/8B68/ .5I8<>1<1 3- -:-/-60 0- -06547:07,6- /8-

05/1682-, 4528 ;5<5,8 5 H,E8/1 415 5 5E.1,-68/, <-:848/, 7<-4 3?,-/-
68/ >7E1<68=8/1, 1 @1 4528 3- 75B1<1 .1 682- 6-48 8@.<52-68, -43=-368 
/805/16348 61,108<, <-D .1 ?,-.301<>1 .-5 G8,-; 61,108<65; 45/?:-4-
31 4528/ 3- 3,?341 "?53-E6530" 5E21G91<1 8:8 8/?:8=8,1 7 37?-,:108-
<8/1, 0-I-D8 .1 (.5.1065) @1/1;:8 ;,168=7 8@/-F7 565;1 G05 3- 7 952 
?-,=8?8,1 415 35=8547:07,65 8 415 E85C8@8B45. 

 
"H,E86 – 2-E1B, 05 2- 05. $82- B14 68, 565, "612E5>8 >7E1<684", 6-;5 – 2-E1B, 

,1307,1B, ,1@<1>8<1B, E,-6. ?5,65-86.730,82-, A1A1. T61G, 05 /- ?5.3-D1 61 61-
G- <8=-<-, 7<-4 H,E86, %/-,84161= 8 $-/1=, 8:8 !73, R,16=7@... V6;:-@... 31/5 
7 .,7G0<7 3 "2148/1". H1/5 .1 .541I-/5 .1 3/5 "612", 4'5 .1 613 6-/1 G141 21.1 
8 .1 687B-/7 7 30<1,8 613 6-/1, 01/5 ;.- 2- 30<1,65 E8065. $- @61/, 2- :8 05 6--
48 45/?:-43, 8:' G01, 1:' 301:65 <5:8/5 .1 3- 0,08/5 8 – .1 ?,5308G – 4-91/5 
4145 3/5 5<5, 4145 3/5 565... 145 682- @:1061 <8>7G41 8@ 3,-.9-; <-41, 56.1 37 
<10-,?5:8308, -2, 0501:65 6-E8016 3?5,0, 4528 3- 6- ?,108 68;.- 538/ 45. 613, 
W,<101 8 K1F1,1, 7 61=828 4521 6- @61 .1 ?:8<1 7;:1<65/!" 

"V, 30<1,65 37... ?,-0-,1:8... 41. 2- 3<- =,65, 41. 6-/1G @1 G01 ?5@808<65 .1 
3- 7A<108G 7 C8:/7 .1 613 ?,-.301<8, 565 H,E86, A-,52 8 84561 3<-034- ?5,65 
86.730,82-, G05 3<528/... 7/-D-/, G05 08/- B8/- ;1 2- ?,8,5.1 5E.1,8:1... $- 
/5I-G @1?,1<5 .1 41I-G .1 38 8@ H,E82-, 1 .1 3- 6- ?5A<1:8G 6-B8/... ;,16.85-
@68/, 415... %/-,8416=8 8 $-/=8 8@/83:8:8 61747 8 0-A6847, 1:' 61G J-3:1 2- 
612<-D8 5. 3<8A". 

 
"145 3- 6- ?-,=8?8,1 415 5301:8 0-/108 3?-=8C841=82- 6-;108<6- 

-<1:71=82- 54,7I-91 7 452-/ 3- I8<8, .14:- 415 6-G05 G05 ?,58@:1@8 
6-?53,-.65 8@ 3,?34- 0,16@8=82-, -06547:07,61 /805/16821 ?,8.5.12- 
8/ 3- 415 4<1:80108<65 3:8B61. ' 952 83?80168=8 6- <8.- 68G01 G05 E8 
E8:5 74:5?8<5 7 ?5I->68 35=8547:07,68 /5.-:, 1 31/1 ?5 3-E8 ?,-.301-
<>1 @1 98A 25G 2-.16 47:07,68 456=-?071:68 8630,7/-60 4528 .5?,865-
38 5.307?198/1 5. 05; /5.-:1: 31@.161 2- 61 6-5E2-408<65308, 6-4,808B-
65308, 6-?,8305265308, 6-,-1:65308 8, 7 4,129-/ 3:7B127, 61 6-45/?-01-
08<65308. 
$-5E2-408<6530 3- 5;:-.1 7 6-/5;7D65308 8:8 7 5.E82197 .1 3- 31;:--

.1 35?30<-61 35=8547:07,61 ?5@8=821 7 3<-07, 1 6-4,808B6530 7 5.3730<7 
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?,5=-6- 35?30<-68A <,-.65308 8/8:8 /5;7D65308 7 373,-07 31 568/ -6-
080-08/1 4528 3- ?-,=8?8,127 415 3-E8 3:8B68. $-?,8305268/ 3- 3/10,1-
27 8638308,191, 4145 61 5.1E8,7 014<8A /508<1 4528 6837 75E8B12-68 
?,-./-0 21<65; ;5<5,1 – ?5:6530 7 .5/-67 8608/65308 8 05/- 3:8B65, 01-
45 8 61B86 8@,1I1<191 5 /805/16348/ 61,108<8/1 5 98/1, 7 452-/ 415 
.1 ?530528 8@<-365 7I8<19- 7 <7:;1,65308. *15 6-,-1:65 3- .5I8<>1<1 
8@E5, 565;1 7 B-/7 3- ?5,-.8/5 3 6-48/, 1:8 8 "014/1=1" 7 05/ ?5,-F--
97 (E,52682- 8 ,1@<82-682- @12-.68=-), .54 6-45/?-0108<6530 ?,-.301<>1 
@E8,68 5?83 3<-;1 61<-.-65;, 3 5E@8,5/ .1 2- 45/?-0108<6530 ?,-E1B-61 
8@ 3C-,- ,-1:65; 7 3C-,7 .8347,@8<65;, 5.65365 8/1;861,65;. 

 
 

D,.*-*5$- 
 
"@,1@805 ?-38/8308B48 ?5;:-. 61 3<52- 3<145.6-<65 54,7I-9- 8 /5-

;7D6530 – E8:5 9-;5<5; 9-;5<5; ?5:808B45;, -4565/345;, 47:07,65; 80.. 
61?,-041, E8:5 :8B65; ?,53?-,80-01 7 014<5/ 54,7I-97 – 61/-D- 3- 415 
6-41 <,301 83A5.1 83?80168B48A 3?-=8C841=821 6-;108<6- -<1:71=82- 5<-
.1G9-; 35=8547:07,65; 4560-4301. K5I- .1 3- ?5301<8 8 ?8019-, 61,1<-
65, .1 :8 ?-38/8@1/ ?,-.301<>1 83A5.8G0- 98A5<8A ?5;:-.1 61 47:07,-
67 8 .,7G0<-67 30<1,6530 H,E82-, 1:8 6- /5I- 3- 8@E-D8 0<,.91 .1 ?--
38/8@1/ ?,-.301<>1 E8068 4563080708<68 -:-/-60 .8347,31 5 3,?3452 
30<1,65308, 3,?345/ .,7G0<7 8 .,I1<8, 4528 .5:1@8 "5.5@.5". 

 
"[01 ;5. .1 7,1.8G – 6- <1>1. K83:8/, 6- 8.-, 6- /5I-... 6- /5I-G .1 ,1-

B761G 68G01 61 .7;- 301@-. '<-4 0- B-41 6-45 45 D- .1 0- 3?50146-, 8:8 8345,8-
308, 415 5<5;... K8:5G1, 4145 3- @5<-... J1/16 41. ?5/83:8G .1 38 6-G05 @1<,-
G85 7 H,E828, 3/8,85 3-, /1:5 5E-@E-.85... 565, /1:5 370,1... 6-41 6-3,-D1 D- 0- 
?,561D8, /1 45:845 08 E-I15 5. 9-... 8:8 6- E-I15..." 

 
"3?80168B48 ?-38/8@1/ 45/E8672- 7 3-E8 5.,-F-6- -:-/-60-, 4528 E8 

3- /5;:8 5?83108 415 456501=82- 6-48A 5. ?,-0A5.68A 0-/101, ?,- 3<-;1 
568A 4528 3- 5.653- 61 8630,7/-601:8@1=827 8 /168?7:108<6530 415 41-
,140-,83084- 5.6531 ?,-/1 .,7;8/1, @108/ 61 ?5305219- 507F-68A 8@<5,1 
/5D8 7 .,7G0<7, 0- 61 6-/5;7D6530 :8B6- ?,5C-38561:6- ,-1:8@1=82- 
?70-/ 75E8B12-65; 3830-/1 <-,0841:6- .,7G0<-6- ?54,-0>8<5308. 

 
"$8 31/1 6- @61/ @1G05 6- 8.-/ 5.1<.-. *52- 25G G45:- 0,-E1 .1 @1<,G8/ .1 

E8A .5E8:1 65,/1:16 ?5315, .1 /5;7 .1 8@612/8/ 8:8 47?8/ 3016, 1 .1 /8 53016- 
@1 65,/1:16 I8<50, .1 6- /5,1/ .1 /83:8/ 45:845 2- -<,5, A5D- :8 ?5347?-08 
5<5 8:8 565, .1 :8 2- 61 <:1308 5<12 8:8 5612... /1 3<8 37 8308. M5G H:5E8 .1 3- 
8@<86-/5 G05 3/5 ;1 50-,1:8... 5<8 37... 45 5<12 P74/8,. *15, 5E,1@5<168, 7;:1-
F-68, 1 7 30<1,8 3,1B76108... 3<8 .5 2-.65;, 1 /8, 61,5., 4'5 7 @1B1,165/ 4,7;7 6--
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45/, 0- 30,?8 3- @1 5<5, 0- 25G 31/5 /1:5, 1 6- /5;7 .<- ;-6-,1=82- .1 31301<- 
/8,16 8 65,/1:16 I8<50 7 H,E828". 

 
K5;:5 E8 3- 0<,.808, 507.1, .1 08 0-/108 ?,-.301<>127 3,I 35=8547:-

07,6- /508<1=82- 83?8016841 @1 <,-.65365 5,82-608319- 98A5<8A 8341-
@120. )5.1 :8 3- 05/- ?,8:8B65 21361 135=821=821 35=8547:07,6- ?,5G:5-
308, 5.65365 35=8547:07,6- .161G98=- 31 5.;5<1,127D8/ <,-.65368/ 
?,-.@61=8/1 – "6-41."= ".5E,5", "31."= ":5G-" – E:8I8 3/5 ,1@7/-<197 
05;1 61 4528 61B86 83?80168=8 ,1@7/-27 47:07,67 /-01C5,8B6530 613:5-
<1 C8:/1: ?-38/8@1/ 3- /5I-, 145 6- E1G ?,-0<5,808 7 5?08/8@1/, 1 56-
.1 E1,-/ .5<-308 .5 ?5.65G>8<5; 68<51, 4528 6- <5.8 7 .-?,-3827, 61 
?,8/-,, 3A<1019-/ .1 98A5<5 35=8547:07,65 31.1 8 5<.- ?,-.301<>1 6--
47 <,307 30<1,65365; 834:8@67D1, 5.65365 1E-,1=82- 5. 35=8547:07,65; 
30191 30<1,8 414<- 37 6-41.1 8@;:-.1:- 8 414<- – 3:-.30<-65 05/- – /5;7 
.1 E7.7 ?565<5. 

 
")5G:8 3/5 .50:-, .1 3/5 5. 2-.6- @-/>-, 4521 2- 8/1:1 3<-, 7 45252 2- E8:5 

:-?5 8 :145 I8<-08, ?53016-/5 6-41 ?5/821,1, 3<-... 3<8 3:7F-68 7 952, 415 ,--
C5,/1 @.,1<30<1, ?1 6- /5;7 .1 3- ,1@E5:8/ 145 2- 8 /52 :-41, 61 E5:5<197... ,--
C5,/1 G45:30<1, ;:-.1/ 45/G8286- 4:86=-, <7=1,127 ,16B-<- 0-I- 5. 98A... 6--
41.1G91 ?,-.7@-D1, 4521 37 E8:1 ?521/ 7 5652 M7;53:1<828, ?,5.127 3-, ?1 – A5? – 
410161= 61 <,101... 38068 ?,8<1068=8 ?,5?1.127... 68;.- 3830-/ 6-48 .1 7A<1-
08G... -, .1, 2-.865 145 38 3 L5482-/, J5/5/, P525/, (-.5/, K:1F5/... 861B- 6- 
@61G 68 G01 E8 @1?5B-5 31 35E5/... 41I7 08, 0,-E1 .1 3- I-68G, ?5,5.8=7 .1 
30<1,1G, ?1 4145 .1 30<1,1/ 41. 6- @61/ 68 .1 :8 D- 5?-0 6-41 E7.1:1 4,5@ 4527 
;5.867 .1 /- ?50-,1 7 ,10, .-=7 .1 /8 7E82-, 68 .1 :8 D7 /5D8 .1 61F-/ ?5315 
145 53016-/ E-@ 9-;1, 1 8 3 08/ G05 8/1/, 31/ 3- 2-.<1 6-4145 4,?8/ 8 0145... 
?,5F7 ;5.86-, E:8I8 31/ B-0,.-3-052 6-;5 0,8.-3-052, 1 =-5 I8<50, 4'5 7 6-452 
1;56828... 301:65 E5,E1, 1 6- <8.8G ?,508< B-;1, 68 @1 G01... 8?14, 6- /5I-G .1... 
5.73016-G, ?,-3016-G .1 3- =8/1G... 0,7.8G". 

 
 

($-)65,/1:6530: 47:07,61 410-;5,821 
 
+,-.301<>-61 0-/10341 3?-=8C841=821 6-;108<6- -<1:71=82- 35=85-

47:07,65; 4560-4301 7 452-/ I8<- 83?80168=8 741@72- 61 ?5305219- 6--
45:845 3A-/1, 4528/1 5,;168@727 3<527 47:07,67 /8315 7 ?,1<=7 /5.-:1 
35=8547:07,6- 6-65,/1:65308.  6- 3- 5.653- 61 ?58/19- 47:07,65; 
<,-/-61, 5.6531 8@/-F7 ?52-.86=1 8 .,7G0<-65; 3830-/1 8 5B-48<191 7 
05/ 3/83:7, 35?30<-6- .,7G0<-6- 8 47:07,6- ?5@8=82-, 415 8 ?5;:-.1 61 
35?30<-68 35=8547:07,68 4560-430 8@ 45/?1,108<6- ?-,3?-408<- 3<-01 

                                                      
20   35=8547:07,652 /508<1=828 47:07,6- ?,5.74=82- <. N848D 2002, 21 8 .1>-. 
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415 ;:5E1:6- @12-.68=-. H<141 5. 08A 3A-/1 ;5<5,8, @1?,1<5, 5 ?,-C-,8-
,168/ 47:07,68/ 8 .,7G0<-68/ <,-.65308/1 8/8:8 65,/1/1 83?80168-
41, B86-D8 05, 7;:1<65/, 4,5@ 98A5<- 1608?5.-, 1 G05 ?,-.301<>1, 0145-
F-, 8/?:8=8068 61B86 .5:1341 .5 456=-?01 47:07,65 65,/1:65;, ?70-/ 
-:1E5,1=82- 456=-?01 47:07,65 6-65,/1:65;. 
*7:07,65 <,-/- @1 83?801684- 3:8B65 2- (6-),1@:845<197 <,-/-6348A 

3-;/-6101 45. W5?821, 3 08/ G05 05 ?53012- 75B>8<5 0-4 8@ ?-,3?-408<- 
?53/10,1B1, .54 31/8 83?80168=8 /83:- .1 ?,1<- 21367 ,1@:847 8@/-F7 
<,-/-6348A 3-;/-6101 56145, 4145 2- 05 3<5230<-65 61G52 456=-?071:8@1-
=828 <,-/-61. T1 83?801684- 2- 47:07,65 <,-/- 456.-@5<165 7 35=8547:-
07,652 31.1G95308, 4521 2- 5.3-B-61 21365 5. 35=8547:07,6- ?,5G:5308, 
?,1408B65 E-@ 7@,5B65-?53:-.8B65; .5.8,1 31 95/, .54 3- E7.7D6530 ?5-
8/1 415 .-:5/ 6-,-1:8@5<161 31.1G9530 – 4521 E8 /5;:1 .1 3- ?,5/-68, 
.1 E7.- 7 31;:1365308 31 83?80168B48/ 5B-48<198/1 5. 35=8547:07,65; 
54,7I-91 – 1 .-:5/ 31/5 415 ?,5.7I-014 31.1G95308 7 :5;8B45/ 8 4<1-
:80108<65/ 3/83:7, 5.65365 415 31.1G9530 4521 D- 61301<808 .1 0,12- 7 
6-?,5/-9-65/ 5E:847 ;:-.- 35=8547:07,65; 3830-/1, <,-.65308, 65,/8, 
?561G191 80.. 
+53/10,1B41 ?-,3?-408<1 37;-,8G-, /-F708/, .1 83?80168=8 8/127 

3:8B16 ?521/ 35=8547:07,65; <,-/-61 7 /-01C8@8B45/ 3/83:7 565/- 45-
28 456508,1 A5?82341 410-;5,821 5E2-408<65; 8:8 /168C-30727D-; (7?5,. 
Vorf 1979, 30-38). "3?80168=8 415 .1 6- ,1@:84727 <,-/- ,1.9- 7 61G-/ 
3/83:7, <-D .1 410-;5,8G7 ?521<- ?5 0,12197, ,745<5.-D8 37 7 05/- .5-
307?65GD7 08A ?521<1 35?30<-65/ 834730<7. *7:07,61 /508<1=821 014<5; 
?5307?41 /5I- 3- ?,561D8 7 708347 4528 61 98A 5301<>1 35=8547:07,61 
.161G98=1, -:1E5,8,165/ 7 5.;5<5,8/1 61 868=821:65 830,1I8<1B45 
?8019-, 5.14:- @1 4*E 35=8547:07,65 <,-/- ?5B89- .,7G0<-68/ @E8<1-
98/1 .5307?68/ 4*E#1#- 834730<7. P,-/- ?,- 05;1, 5.65365 35=8547:-
07,61 ?,5G:530, @1 98A 2-30- 3019- 30<1,8 7 35=8547:07,65/ 4560-4307 
7 452-/ I8<- ?,- 05; 834730<1, 5.14:- 3- 9-;5<1 ,-:-<1606530 @1 83?801-
684- 61:1@8 31/5 7 /5;7D52 45/?1,108<652 5365<8 @1 ,1@7/-<19- 8 5=--
98<19- 35=8547:07,6- 31.1G95308. 
 65 G05 3- 61@8<1 0,16@8=825/ 8 ?530-35=821:8@/5/, .14:- 5365<61 8 

@E8,61 41,140-,8@1=821 .5;1F121 7 61G-/ .,7G0<7 8 9-;5<52 47:07,8 7 
?53:-.98A .<1.-3-014 ;5.861, ?,-.301<>1 @1 83?801684- 2-.868 35=85-
47:07,68 A,565/-01,: 05 2- "?521<1" 4521 0,12- 8 ?5 45252 3- /-,8 0,1219- 
3<8A 5301:8A .,7G0<-68A 8:8 47:07,68A ?521<1. P,-/- ?,- 05;1 6- ?5-
30528 – 7 35=8547:07,65/ 3/83:7; @1<,G-65 2- – 1 565 61456 9-;1 2-30- 
6-8@<-365 – 7 3<145/ ?5;:-.7. $-41.1G91 35=8547:07,61 30<1,6530, 45-
27 8 31/8 83?80168=8 5.,-F727 415 .1 2- 8@<16 /5;7D65308 98A5<5; ,-1:-
65; ?58/191, 1608?5. 2- 35=8547:07,652 .161G98=8. $- .5I8<>1<1 3- 7 
3/83:7 6-414<5; @:1065; .5E1, /-F708/, <-D 7 3/83:7 7%,?,"#/ .5E1, ?,-, 
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.5E1 C764=85683191 .,7G0<-68A 5.6531 8 730165<1 @1365<165; 61 21-
368/ 47:07,68/ 65,/1/1, ?-,=8?8,168/ 415 301E8:6-, ?5@808<6-, 308-
/7:108<6- @1 ,1@<52 .,7G0<1, 1:8 8 .5E,5E80 9-;5<8A B:165<1, 8:8 E1-
,-/ <-D86- 98A. 
H<- 5301:- 3A-/-, 452- ?,58308B7 8@ ,1@/10,191 3?-=8C841=821 5 6--

;108<652 -<1:71=828 35=8547:07,65; 4560-4301, -430,1?5:8,168A 8@ 83-
?80168B48A 8341@1, 5,;168@5<16- 37 7 5.6537 61 8@6-05 ?58/19- 35=85-
47:07,65; <,-/-61, @1?,1<5. H<- G05 3- 5B-472- 5. 35=8547:07,65; 54,7-
I-91 7 452-/ 3- I8<8, @1365<165 2- 61 ?,-0?5301<41/1 5 05/- 4145 2- "E8-
:5 6-41.", 1 61 05/- "E8:5 6-41." ;,1.8 3- 47:07,61 45;6808<61 ?-,3?-4-
08<1 83?8016841 5 05/- "4145 E8 0,-E1:5 .1 E7.-" 75?G0-. HA-/- 452- ;5-
<5,- 5 5.6537 8@/-F7 ?52-.86=1 8 .,7G0<-65; 3830-/1, 0- 5 35?30<-652 
.,7G0<-652 8 47:07,652 ?5@8=821 ?,-?:-0-6- 37, 5.10:-, 705:845 G05 3- 
.5I8<>1<127 415 7@121/65 5.,-F727D-, 31 456=-?071:68/ 7?5,8G0-/ 7 
47:07,652 ?,-.301<8 5 35=8547:07,652 ?,5G:5308 415 5 <,-/-67 7,-F--
65308, 301E8:65308 8 3/83:-6- 65,/108<65308. 
+,8 05/-, 0,-E1 @1?1@808 .<- B89-68=- <-@16- @1 .107 0<,.97: ?,<1 2- 

01, .1 3- ,1.8 5 21<65/ ;5<5,7 4528 .5:1@8 "5.5@.5" – 7?,1<>1B48 8 /--
.82348 21<68 ;5<5, 0-I8 .1 3- 6- 8@21G91<1 8:8 .1 3- 8@21G91<1 6-;108<-
65 5 456501=821/1 0- 47:07,6- ?,-.301<-; .,7;1 3- 5.6538 61 83?80168B-
47 8.-5:5G47 6-70,1:6530 – 61 05 708B- 98A5<1 7@,1361 ;,7?1, <-,5<10-
65, ?5G05 8:8 6- C1<5,8@727 21365 35=821:8308B48 .,7G0<-65--4565/-
348 ?5,-.14, 415 G05 E8 05 E85 3:7B12, 31 301,828/ 83?80168=8/1, /5-
I.1, 8:8 05 6- B86- 75?G0-. "3?80168=8 4,8<=1 @1 565 G05 3/10,127 6--
;108<68/ 7 35=8547:07,652 .161G98=8 6- 0,1I- 7 ,-:108<65 1?30,140-
68/ 410-;5,821/1, ?5?70 .,7G0<-68A 730165<1, 3830-/1 8 05/- 3:8B65, 
<-D 8A ?,561:1@- 7 410-;5,821/1 7?,1<>1B4- -:80- – 5614<8/1 4145 8@-
;:-.127 .1613. 
HA-/1 4521 ;5<5,8 5 ?5:5I127 35?30<-65; 35=8547:07,65; 4560-4301 7 

;:5E1:652 45/?1,108<652 ?-,3?-408<8 6-.<53/83:-61 2- 7 05/ ?5;:-.7: 
;505<5 7 3<145/ 83?80168B45/ 8341@7 /5I- 3- 61D8 C5,/7:1=821 5 05/- 
4145 3/5 ?5301:8 E16161 .,I1<1, 7 45252 2- 7?50,-E>-6 E1G 012 8@,1@ – 
"E16161 .,I1<1", 4528 456508,1, 7 37G0868, 6-3?535E6530 8:8 6-@1860--
,-35<16530 .,I1<68A/ .,7G0<-68A 7?,1<>1B1 .1 30<5,- 301E8:16 35=85-
-4565/348 3830-/ 8 C764=8561:6- 8630807=82-, 61 45,830 8 5.;5<5,6- 
568/1 4528 E8,127 0- 7?,1<>1B-. H1/1 C5,/7:1=821 5 ?53012197 E16161 
.,I1<5/ 8/1 /-F708/ 6-G05 .,7;1B827 456501=827: 37;-,8G- .1 683/5 
E8:8 014<1 .,I1<1 6-41., .1 ?530528 ?,5=-3 4528/ 3/5 05 ?5301:8, 415 8 
.,7G0<-6- ;,7?- 452- 37 708=1:- 61 012 ?,5=-3, ,745<5F-6- 8:8 834>7B8-
<5 3<528/ 860-,-38/1, 8:8 E8:5 B828/ 8 414<8/ 860-,-38/1, ,1@:8B808/ 
5. 860-,-31 (<-D86-) ;,1F161 5<- .,I1<-, 0- 8/?:8=8065 – 8 31/- .,I1-
<-. 
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$- /5I- 3- ,-D8, 5?-0, .1 -4565/341 0,16@8=821, 31/1 ?5 3-E8, 6808 
?,5/-61 35=821:8308B48A 8.-5:5G48A ?,-,5;108<1 .,7G0<1 7 41?801:8-
308B4-, ?,-.301<>127 565 G05 83?80168=8 3/10,127 83A5.8G08/1 35=85-
47:07,6- 6-65,/1:65308 7 61G52 .,I1<8. )-5 98A5<5; .8347,31 5 0,16-
@8=828 8 ?53035=821:8@/7, 1 4528 3- 5.6538 61 ?5,-F-9- ?5@8=82- 3<52- 
@-/>- 7 31<,-/-65/ 3<-07 7 5.6537 61 6-4- .,7;- @-/>-, 452- 37 ?,5G:- 
4,5@ 0141< .,7G0<-65--4565/348 ?,-5E,1I12, 8638308,1 61 05/-, ?,<5, 
.1 2- .108 ?,5=-3 5456B16 3<7.1, 538/ 7 H,E828, @108/, .1 2- 73?5301<>--
61 0,I8G61 7014/8=1 7 3<8/ 5E:1308/1, 31 21368/ ?,1<8:8/1, 4528 <1I- 
@1 3<-, 0- 61?5456, .1 37 ;,1F168 53-08:8 8@<-36- .5E,5E808 5. 3<-;1 05-
;1 – 7 -4565/345/, 1:8 8 7 ?,1<65/, ?5:808B45/, E8:5 45/ 3/83:7 – 7 
3<8/ 6-41.1G98/ 35=821:8308B48/ .,I1<1/1, 538/ 7 H,E828. +561-
<>1/, 682- E8065 .1 :8 05 2-30- 0145 30<1,65, <-D .1 83?80168=8 05 3/1-
0,127 0145. 
*145 ;5. .1 E8:5, 3A-/- 452- 7B-30<727 7 /5.-:7 35=8547:07,65 6--

65,/1:65; 7 31<,-/-652 H,E828 ;5<5,- 5 05/- .1 83?80168=8 1) I8<- 7 
<,-/- 35=8547:07,6- 6-7,-F-65308, 6-301E8:65308 8 E-3?-,3?-408<65-
308; E) 5B-4727 5. .,7G0<-65; 3830-/1 .1 6- E7.- 56141< 4141< 2- 31.1, 1 
<8.- ;1 014<5;, .1 7 9-/7 :8B65 ?5308;67D- 6- 31/5 .1 6- /5I- E808 61-
;,1F-65 1.-4<1065, <-D 415 .1 3830-/348 @10<1,1 3<- 4161:- 8 /-A168@/- 
:8B65; 530<1,-91 4528 37 @1365<168 61 ?,1<7 8 61 47:07,65/ 65,/108<-
65/ .8347,37, .54 5/5;7D1<1, 31 .,7;- 30,16- 014<- ?5307?4- 8 5.653- 
4528 E8 3- ?,1<65, 8:8 65,/108<65 .8347,@8<65, 3/10,1:8 @:57?50,-E1-
/1, 7 612/197 ,747, 145 6- 8 4,8/861:5/, C1<5,8@727D8 61 012 61B86 21-
365 5.,-F-6- ;,7?- >7.8 (/19867) .8,-4065 61 ,1B76 5301:8A B:165<1 
.,7G0<1 (<-D861) 8 .8,-4065 37?,5065 5. ?,1<65; 8 65,/108<65; ?5,-0-
41 .,7G0<1; <) 3<52 .,7G0<-68 ?5:5I12 <8.- 415 6-38;7,16 7 ?5:808B45/ 
3/83:7, 6-8@<-3016 7 -4565/345/ 3/83:7, 1 6-?53052-D8 7 47:07,65/ 
3/83:7, ?,1408B65, @E5; 05;1 G05 8A @E7972- ,1@:841 8@/-F7 .8347,@8<-
65; 8 ?,1408B65; 68<51 35=8547:07,6- 65,/108<65308; ;) .5I8<>1<127 
3<52 35=8547:07,68 4560-430 415 6-45/?-0108<16 7 E8:5 45/ ?5;:-.7 7 
5.6537 61 3<-0, 61 /65;5 61B861 415 .1 2- 7 ?5.,-F-65/ ?5:5I127 7 5.65-
37 61 ?1,1/-0,- 4528 ;5<5,- 5 ,1@:8B808/ .5308;67D8/1 7 3<-07 8 98A5-
<8/ ?53:-.8=1/1 ?5 >7.347 .5E,5E80, ?53/10,127D8 ;1, ?,8 05/, 8 8@ .5-
.106- 45/?1,108<6- ?-,3?-408<- – <,-/-634-, 02. 7 5.6537 61 47:07,65 
?58/19- ?5@8=82- 35=8547:07,65; 4560-4301 7 452-/ 37 5.,13:8 98A5<8 
,5.80->8, 301<>-6- 7 ;:5E1:67 ?-,3?-408<7 – 1 G05, 5?-0, .5?,86538 
?-,=-?=828 .161G9- ?5@8=82- 415 6-.5?7308<5 6834-. 
H5=8547:07,65 6-65,/1:65 5.6538 3- 61 /5.-: .,7G0<-65; 3830-/1 

8 9-;5<- 47:07,-, .14:-, 4528 37;-,8G- 6-301E8:6530 3830-/1, 9-;5<7 
C1408B47 8 ?,1408B67 6-7,-F-6530 7 5.6537 61 .8347,@8<6- 68<5- ?,1<-
65; ?5,-041 8 47:07,6- 65,/108<65308, ?,8 B-/7 3- .,7;5; .,I8 <-D861 
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B:165<1 8 B:168=1 .,7G0<1, 4521 6-/1 68414<7 .,7G0<-67 8 47:07,67 
/5D, ?,1408B65, .54 ?,<5 <1I8 @1 7?,1<>1B4- -:80-, 452- 7?,1<>127 .,7-
G0<5/ 61 61B86- 37?,506- ?,1<65/ ?5,-047 8 47:07,652 65,/108<65308, 
3:-.-D8 834>7B8<5 35?30<-6- 860-,-3- 4528 37 7 6-34:1.7, 612<-D8/ .--
:5/, 3 860-,-38/1 <-D86- B:165<1 8 B:168=1 .,7G0<1, 5.65365 .,7G0<1 
7 =-:868, 1 3<- 05 .5<-:5 2- .,I1<7 .50:- .1 682- 7 30197 .1 – ;505<5 61 
E8:5 45/ 68<57 .,7G0<-6- 8:8 47:07,6- ?,58@<5.9-, 5.65365 45/768-
41=82- – 30<5,8 6-G05 G05 E8 E8:5 ,-:-<16065, /-,805,65, <,-.65, 5?1-
I>8<5 8 05/- 3:8B65 7 3<-0348/ 54<8,8/1, 6808 .1 .5?,86-3- I8<50-
65/ E:1;530197, 8630807=8561:652 38;7,65308 8 .,7G0<-652 .5E,5E808 
35?30<-65; ;,1F1630<1. 
K5.-: 35=8547:07,6- 65,/1:65308 ?,-.301<>1 8/?:8=8067 37?,50-

6530 /5.-:7 35=8547:07,65 6-65,/1:65;. "/?:8=8016 2- @E5; 05;1 G05 
2- ?5.,1@7/-<127D8 – 61 -065;,1C345/ 68<57: 7 3<528/ 5?838/1 35=85-
47:07,6- 31.1G95308 8 6-;108<652 -<1:71=828 4560-4301 7 452-/ I8<-, 
83?80168=8 37 ,-045 8@6538:8 2136- C5,/7:1=82- 5 05/- 4145 E8 0,-E1:5 
.1 8@;:-.1 .,7G0<5 7 414<5/ (I-:- .1) I8<-, 747@727D8 ,1.82- 61 05 G01 
31 08/ .,7G0<5/ 682- 7 ,-.7, 1 &#0%$57-,1$67@* .1 2- "7 ,-.7" 565 G05 
E8 ?,-.301<>1:5 456=-?071:67 8 C1408B47 37?,506530 31.1G9-/ 30197. 
S8A5<1 5B-48<191 7 ?5;:-.7 35=8547:07,6- 65,/1:65308 =,?7 863?8,1-
=827 31 0,8 30,16-: ?,<5, 61 5365<7 ?,-.301<1 5 05/- .1 2- 6-41.1 E8:5 
E5>-, @108/ 61 5365<7 ?,-.301<1 5 05/- .1 2- 47:07,65 65,/108<65 <1I--
D- 8 .1>-, 1:8 .1 3- 6- ?5G072- 7 ?,1438, 0- 61?5456, .1 2- ;,-G41 :541:-
61 – .1 3- 0145 8@,1@8/ – 5.65365 .1 61G- .,7G0<5 682- 7 30197 .1 5.;5-
<5,8 @1A0-<8/1 31<,-/-65; 3<-01 73:-. 35?30<-68A 7670,1G98A 3:1E5-
308. HA-/- 452- 7B-30<727 7 /5.-:7 35=8547:07,65 6-65,/1:65; 7 31<,--
/-652 H,E828 ;5<5,- 5 3<-/7 05/-, 7 37G0868. 
 E,019- <,-.65368A ?,-.@6141 565;1 5. B-;1 3- 313052- 0- 3A-/-, .5-

:1@8 3-, @1?,1<5, .5 8/?:8=8065; /5.-:1 47:07,65 65,/1:65;. J12 /5.-: 
37;-,8G- .1 E8 .,7G0<-68 3830-/ 0,-E1:5 .1 E7.- 7,-F-6 8 301E8:16, 1 
.1 9-;5<1 ?,1431 5.;5<1,1 9-;5<5/ ?,1<65/ ?5,-047 8 47:07,652 65,/1-
08<65308, ;.- ?5059- ?5.,1@7/-<1 5E-@E-F8<19- :8B6- 8 5?G0- ?,1<6- 8 
-4565/34- 38;7,65308 8 ,1@<521, 308/7:8319- 8 61;,1F8<19- :8B6- 868-
=82108<- 8 ?,-.7@-D1 7 3<145/ ?5;:-.7, 1 61 5365<7 5.;5<1,127D-; 5E,1-
@5<191, 7:5I-65; 0,7.1 8 8341@168A ,-@7:0101, ?5G05<191 565;1 G05 3- 
3/10,1 5365<68/ .,7G0<-68/ 8 47:07,68/ <,-.65308/1, 1:8 8 7@8/191 
7 5E@8, .,7G0<-68A 8 47:07,68A 860-,-31, 0- 86.8<8.71:68A ,1@65:845-
308 8 /5;7D65308, 1 7 G05 2- <-D52 /5;7D52 31;:1365308 31 3019-/ 30<1,8 
7 3<-0348/ ,1@/-,1/1 (01B682-, 7 565/ 9-;5<5/, ,1@<82-682-/ .-:7, 4528 
3- 7@8/1 415 ,-?-, ?,5;,-31, 5E8B65) ?5 ?80197 :8B68A 3:5E5.1, .-/5-
4,108B65308 .,7G0<1, -4565/345; 8 0-A65:5G45; 61?,-041. 
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T14>7B14 
 
K5.-:8 3- 8 @5<7 /5.-:8/1 @E5; 05;1, <1>.1, G05 ?,-.301<>127 8.--

1:65 8:8 8.-1:8@5<165 3019- 30<1,8 ?5 ?80197 3-;/-6101 47:07,6- 8 
.,7G0<-6- 30<1,65308 61 452- 3- 5.653-.  68 ?,-.301<>127 565 G05 3- 
61@8<1 "5?G08/ /-305/" 7 5?837 014<8A 3-;/-6101 7 5.;5<1,127D8/ .83-
47,38/1, 1:8 ?,-.301<>127 8 3<52-<,367 ?5:1@8G67 01B47, 5. 452- 8 7 5.-
6537 61 4527 >7.8 <,G- 35?30<-67 <,-.65367 8/8:8 860-,-367 5,82-601-
=827 7 ?,5/8G>197 47:07,6- 8 .,7G0<-6- 30<1,65308 8 7 9-652 .8347,-
@8<652 ,-1:8@1=828. K5I- 3- ,-D8, @E5; 05;1, .1 ?,-.301<>127 3,-.30<5 
61,108<6- 61<8;1=82-, ?5G05 ?5301<>127 0-/->- 30,7407,8,168A 8341@1 
5 5.,-F-68/ 0-/1/1. $12B-GD- 37 -43?:8=8068, 5.65365 /5;7 3- -430,1-
A5<108 8@ 014<8A 8341@1 .8,-4065, 1:8 /5;7 E808 8 8/?:8=8068, 5.65365 
-430,1A5<168 8@ 83?80168B48A 8341@1 86.8,-4065, 415 G05 2- 05 3:7B12 
31 /5.-:5/ 35=8547:07,6- 65,/1:65308 8 8341@1 30,7407,8,168A 545 
47:07,65 38/E5:8B4- ?-,=-?=82- ,1@:5;1 @E5; B-;1 3- "H,?348 C8:/" @5-
<- 0145 4145 3- @5<-. 
+,-0?5301<41 2- .1 3- .5 8/?:8=8068A /5.-:1 /5I- .5D8 61 ,1@:8B8-

0- 61B86-, 1:8 612?57@.16828 5. 98A <-,5<1065 2-30- .5:1@14 .5 -43?:8-
=8065; /5.-:1 4528 ?,-.301<>1 <,-.65367 37?,506530 8/?:8=8065/. ' 
5<5/ 3:7B127, 161:808B48 ?70 2- <5.85 .5 8/?:8=8065; /5.-:1 47:07,65 
65,/1:65;, ?,-45 /5.-:1 47:07,65 6-65,/1:65;, 7@-<G8 7 5E@8,, ?,8 
05/ .8347,@8<68, 5.65365 61,108<68 61B86 4563080783191 ?5059-;. +5-
B-061 ?,-/831 7 05/ ?5307?47 E8:5 2- 75B1<19- 6-B-;1 G05 E8 3- /5;:5 
5?83108 415 5?G08 456=-?071:68 @12-.68B48 8/-680-> 83?80168B48A 
8341@1, 1 05 2- .1 6-;108<65 -<1:78,127 35=8547:07,68 4560-430 7 452-/ 
I8<-. +505/ 2- 8@<,G-61 0-/10341 3?-=8C841=821 0- 6-;108<6- -<17:1-
=82- .1 E8 3- .5E8:8 4564,-068 -:-/-608, 4528 7B-30<727 7 45630,74=828 
3A-/1, 5. 4528A 3- 3130528 /5.-:. T108/ 37 8.-608C845<16- 3A-/- 8 61 
4,127 2- .5E82-6 /5.-: 47:07,65 6-65,/1:65; 7 31<,-/-652 H,E828. 
K5.-: 47:07,65 65,/1:65; C5,/8,16 2- 415 456=-?071:61 37?,50-

6530 /5.-:7 47:07,65 6-65,/1:65; 61 5365<7 ,1682- 8@6-08A ?,-0?5-
301<48 5 6-?53052197 explicite /5.-:1 47:07,65 65,/1:65;, ,-:1=85652 
37G0868 014<5; /5.-:1, 0- 41,140-,830841 83?80168B45; ?5;:-.1 61 35?-
30<-65 54,7I-9- 8 35=8547:07,6- .-0-,/8616065308 05;1.  6 ?,-.301-
<>1 5.,-F-68 ?5;:-. 61 3<-0, /-F708/, ?,- 6-;5:8 5?83 30<1,65; 3<-01. 
K5I- .1 ?,-.301<>1 8 ?5:1@8G0-, 0145F-, @1 .8,-4065 E1<>-9- 47:07,-
65/ 65,/5/ 7 3/83:7 65,/108<65308, 5.65365 @1 ?,5.7E>8<19- @6191 5 
05/- G01 3<- 708B- 61 56- 4528 I8<- 7 H,E828 .1613 7 C5,/8,197 98A5-
<8A 47:07,68A ?,-.301<1 5 05/- 4145 98A5<5 6-?53,-.65 54,7I-9- 8@-
;:-.1, 0- 4145 E8 0,-E1:5 .1 8@;:-.1. 
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' 05/ 3/83:7, .<1 /5.-:1 – 47:07,65 65,/1:65; 8 47:07,65 6-65,-
/1:65; – 6-5.<528<1 37 2-.16 5. .,7;5;. "30,1I8<19- 47:07,6- 456=-?-
071:8@1=82- 5 35=8547:07,65/ 4560-4307 7 452-/ 3- I8<8 /5;:5 E8 .1 
?5F- 5. E8:5 452-; 5. 98A, ?,1408B65, 0- .1 6- @15E8F- 5612 .,7;8, 1 05 
G05 2- 5<5 830,1I8<19- ?5G:5 5. /5.-:1 47:07,65 6-65,/1:65; ?,-.-
301<>1 8 308=12 C1405;,1C348A 545:65308. +5<5. /7 2- E8:5 530<1,8<1-
9- 47:07,6- 45/76841=82- 5.;5<1,127D5/ 7/-068B45/ C5,/5/, 5.65365 
1,0-C1405/ ?5?7:1,6- 47:07,-, 7 45252 565 G05 3- 45/768=8,1 456508,1, 
61 5.,-F-68 61B86, 4<1:80-0 I8<501 7 61,-B-65/ 35=8547:07,65/ 456-
0-4307, -<1:78,1 31/ 012 4560-430, 0- 5301<>1 .5<5>65 ?,5305,1 @1 61-
461.67 -:1E5,1=827 ?-,=-?=82- 47:07,6- ?5,74- – 1 05 2- 7?,1<5 565 G05 
37 83?80168=8 B868:8, ?547G1<127D8 .1 5.;5<5,- 61 868=821:65 830,1-
I8<1B45 ?8019-, ?,<5, 1 @108/ .1 5E,1@:5I- /5;7D- 456501=82- 05; 5.;5-
<5,1. 
+5/-6701 61461.61 -:1E5,1=821 ?-,=-?=82- 47:07,6- ?5,74- ?541@1:1 

3- 415 61245,836821, @1?,1<5, @1 504,8<19- -:-/-6101, 3A-/1 8 /5.-:1 
?,-.301<>-68A 7 5<5/ 0-4307, E7.7D8 .1 2- E8:1 @1365<161 61 8/?:8=80-
65/ .821:5;7 83?8016841 31 47:07,65/ 8 .,7G0<-65/ 65,/108<65GD7, 1 
05 @61B8 61 98A5<5/ "?,5<-,1<197" 35?30<-6- 7?7D-65308 7 05 5. B-;1 
E8 3- 3130521:1 .101 65,/108<6530, 1:8 8 61 98A5<5/ 5=-98<197 31;:1-
365308 68<51 65,/108<65308 31 30<1,65368/ 68<55/ .,7G0<-68A 8 47:-
07,68A .-G1<191, ,1@/10,197 ,1@:5;1 6-731;:1G-65308 8@/-F7 08A 68-
<51, 0- 5B-48<198/1 7 ?5;:-.7 05;1 4528 68<5 E8 0-E1:5 .1 8/1 ?,-.6530 
7 5.6537 61 5612 .,7;8, .1 E8 3- ?5?,1<8:5 3019- 30<1,8 7 .,7G0<7 7 45-
2-/ I8<-. 
H 5E@8,5/ 61 3?-=8C8B65308 83?80168B4- ;,7?-, /-F708/, ,-@7:010- 

830,1I8<191 6- 0,-E1 07/1B808 415 .1 37 5?G0-<1I-D8 8 313<8/ /-,8-
05,68 @1 31<,-/-67 47:07,7 H,E82-. $- 41I-/ .1 3- 6- /5;7 ?53/10,108 
8 61 012 61B86, 61,1<65, 1:8 3<-3016 31/ 5;,168B1<127D8A B8685=1 83?8-
0168B45; 7@5,41 7 05/ 3/83:7 – 4145 9-;5<- <-:8B86-, 0145 8 9-;5<- 35-
=8547:07,6- ?53-E65308, 5.65365 6-,-?,-@-60108<65308. S8A5<1 <,-.-
6530 :-I8, ?,-, 7 05/- G05 3- /5;7 7?50,-E808 415 ?5:1@8G0- @1 6-45 
5E8/682- 830,1I8<19- 5 05/- 4145 568 4528 I8<- 7 3,?345/ .,7G0<7 8 
47:07,8 .1613 456=-?071:8@727 8 47:07,65 45;6808<65 410-;5,8G7 35-
=8547:07,6- C-65/-6- 452- 3/10,127 .-0-,/868G7D8/ 7 ?5;:-.7 47:07,-
6- 65,/108<65308 8 C764=85683191 .,7G0<1. 
+,-0?5301<>1/, 7 05/ 3/83:7, .1 456=-?071:68 /5.-:8 47:07,65 

65,/1:65;, 5.65365 47:07,65 6-65,/1:65;, 6-D- .5I8<-08 E80682- ?,5-
/-6-, E-@ 5E@8,1 61 <-:8B867 8 ?1,1/-0,- 83?80168B45; 7@5,41. ' 5365-
<8 98A5<- 456=-?071:8@1=82- 30528 ?,-.301<1 5 05/- .1 ?530528 8.-1:68 
47:07,68 ?5,-.14 – 565 G05 61@8<1/5 47:07,65/ 65,/108<65GD7 – 1 .1 
37 9-;5<- 0-/->68=- ?5G05<19- @14561 8 8 @1456348 6-65,/8,168A 47:-
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07,68A 7@731, 4528A 3- ?,8.,I1<1/5 7 3<145.6-<65/ I8<507, ?5?70 05;1 
.1 0,-E1 8D8 7 G45:7, ?5G05<108 .,7;- >7.-, ,1.808 ?5G0-65 8 I8<-08 
5. 3<5; ,1.1 80., 1 452- 6- ?,-83?8072-/5, 7;:1<65/, .54:- ;5. 3- 6- 375-
B8/5 6-?53,-.65 31 6-31;:1365308/1 8:8 ?,508<,-B65308/1 .8347,@8<-
6- ?,143- 8 56- ?,143- 4527 61@8<1/5 8 B89-68B65/ 30<1,65GD7 – 8:8 
.54 613 ?80191 160,5?5:5;1, 61 ?,8/-,, 6- 375B- 3 08/.  
H1.,I12 014<- ?,-.301<- 6- E8 0,-E1:5 .1 3- ,1@:8472- E8065, E-@ 5E-

@8,1 61 61B86 7@5,45<191 83?8016841.  61 ?,-.301<>1 2-.16 5. 4>7B68A 
-:-/-6101 47:07,6- 45/?-0-6=82-, ?1 31/8/ 08/ 8 @61B1267 ,-C-,-6=7 
47:07,6- 45/76841=82- 56.1 41.1 2- 47:07,61 ?5,741 21365 <,-.65365 
5,82-6083161, 1 G05 2- B-30 3:7B12 ?,8:845/ 9-65; 45/768=8,191 7/-0-
68B48/ .-:8/1, 61,5B805 568/1 8@ .5/-61 ?5?7:1,6- 47:07,-. H<- 05 6- 
/5,1 .1 @61B8, /-F708/, .1 D- 31.,I12 .10- ?,-.301<- 530108 6-?,5/-9-6 
@17<-4, 5.14:- 3/10,1/ .1 D- 3<145 9-65, /141, C,1;/-601,65, .547/-6-
05<19- .5?,86-08 4145 ,1@7/-<197 47:07,6- 8.-2- 65,/108<65308 7 5E-
:847 7 452-/ ?530528 0,-67065, 0145 8 73:5<1 8 ,1@:5;1 9-6- -<-6071:6- 
?,5/-6-. 
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Bojan ŽikiU  

Department of Ethnology and Anthropology, 
Faculty of Philosophy, Belgrade 

 
How Serbian Is A Serbian Movie?  

The Conceptualization of the Cultural ly  
Normal  and Abnormal  in  Present-Day Serbia 

 
The paper seeks to construct a cultural cognitive model of normality, with 

the aim of showing how this cognitive category is perceived in persent-day 
Serbian culture by a respondent group consisting of university or college 
graduates or students, aged between 24 and 37, who have watched A Serbian 
Movie. The hypothesis of the study was that the implications of the replies to 
the question of why the movie is entitled as it is, would connote a concept of 
the culturally abnormal, and would, in essence, represent an attempt on the 
part of respondents to formulate a cultural cognitive model of the society in -
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which they live and the way that life in that society should be lived, the latter 
being an indirect conceptualization of what should be culturally normal. 

 
Key words: cultural cognitive models, cultural conceptualization, normal 

and abnormal, anthropology, Serbia, popular culture – film 
 

 
Le Film serbe  à quel point  est- i l  « serbe » ?  

La conceptualisat ion du culturellement  
normal  et  anormal  dans la  Serbie contemporaine 

 

L’objet du présent article est la création du modèle culturel cognitif de la 
normalité, et l’objectif en est de montrer la manière dont cette catégorie cog-
nitive est appréhendée dans la culture serbe contemporaine par un groupe 
précis d’interrogés, formé à partir des paramètres suivants: l’âge – entre 24 et 
37 ans; l’éducation – études supérieures terminées ou encore en cours; enfin, 
les interrogés devaient avoir vu le « Film serbe ». L’hypothèse de départ de c-
ette étude a été la suivante : les contenus de la réponse à la question de savoir 
pourquoi le film porte le nom qu’il porte devraient rendre compte du concept 
du culturellement anormal, tout en aidant à trouver le modèle culturel cognitif 
de la société dans laquelle on vit et la manière dont il faudrait effectuer cette 
opération – où cette dernière suggérerait indirectement ce qui est supposé être 
culturellement normal.  

 
Mots clés: modèles culturels cognitifs; conceptualisation culturelle; normal 

et anormal; anthropologie; Serbie; culture populaire – film. 
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Љиљана Гавриловић 
Етнографски институт САНУ 

Београд 

Супермен у Србији или  
камење и идентитет∗  

 

Модерно друштво је, истовремено са рационализ-
мом и секуларном (националном) државом, 
измислило музеје, као један од начина да се 
креира идентитет (Macdonald 2003: 3) и учврсти 
моћ (Fisk 2001: 94), али и да се континуирано и 
доследно исприча прича о њима. Током два века 
постојања, музеји су одржавали своју чврсто 
утемељену позицију секуларног храма 
(Гавриловић 2007: 33-40), који, ослањајући се на економске вредности и 
рационалистичку науку, кодификује оно што се сматра најзначајнијим 
вредностима савремене (европске) цивилизације. 

Током последње две деценије, улога музеја у свету почела је да се 
мења у складу са новим виђењем друштва: музеји постају актери друштвене 

                                                        
∗ Рад је резултат истраживања на пројекту бр. 147021: Антрополошка испитивања 
комуникације у савременој Србији, који у целини финансира МНТР РС. 

У раду се разматра улога природњачких музеја, посебно 
збирки руда и минерала, у креирању националног поноса и 
идентитета националне државе.  

За природњачке музеје се претпоставља да говоре о 
природи „као таквој“/самој по себи, те да су они „објективни“ 
и потпуно идеолошки/вредносно неутрални. Међутим, они 
од свог настанка описују природу онако како је види 
култура, уносећи у тај опис све њене вредности. Тако су 
прикупљена и изложена рудна и минерална богатства 
одувек говорила о економској снази (потенцијалној или 
оствареној), која по основу политичке моћи „припада“ 
држави која контролише тло.  

Пример открића новог минерала јадарита и његова 
„повезаност“ са Суперменом, показују нам како се тај начин 
репрезентовања националног поноса одржава и данас, 
користећи при том најсавременије представе из оквира 
глобалне популарне културе.  

Кључне речи:  

музеј, природа, 
култура, идентитет, 
колонијализам, 
јадарит 
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промене (или се бар тако жели), споне између различитих култура усмерене 
ка садашњости и будућности,1 лабораторије и играонице у којима се весело 
учи о свету који нас окружује, одраз различитих погледа на свет итд. 
Савремени музеји свакодневно добијају нова лица, нове циљеве и мисије, 
нове стратегије деловања, све јасније се повезују са медијима, учествујући у 
свакодневној (популарно-)културној продукцији. Оно што се ипак не мења 
јесте: данас, као и било када од свог настанка, музеји настоје да саопште 
„апсолутне истине“, онако како их виде они који су музеј креирали, они који 
га финансирају и/или њиме управљају. Дискурзивни карактер тих истина види 
се из сваке пажљивије анализе било ког музеја – од уметничких, у којима 
место налазе предмети сматрани изузетним уметничким вредностима (Исто: 
121-129), преко разних врста историјских музеја, музеја прошлости и сећања, 
до музеја којима је дискурзивност, наизглед, потпуно страна, као што су 
природњачки музеји (музеји историје природе).2  

Судећи по имену, за ове последње би се могло претпоставити (као 
што се по правилу и претпоставља) да говоре о природи „као таквој“/самој по 
себи, те да су они „објективни“ и потпуно идеолошки/вредносно неутрални. 
Међутим, природњачки музеји описују природу онако како је види култура, 
уносећи у тај опис све вредности/вредновања које/која култура јавним 
говором преноси својим члановима. Они, дакле, говоре о односу културе, и то 
владајуће/mainstream културе, према природи као људском окружењу, 
начинима конструисања виђења природе, као и вредностима и значењима која 
се приписују њеним појединим сегментима.  

Камење у скупим витринама 
Кабинети природних реткости,3 из којих су природњачки музеји 

потекли, настајали су истовремено са великим колонијалним држава-
ма/системима. У то доба су у Европу стизале до тада непознате биљке и 
животиње са „ново-откривених“ континената, као и подаци о страним/не-
познатим културама. Нова сазнања су проузроковала убрзани развој свих 
наука, нарочито природних, па су универзитетске библиотеке нагло расле и 
биле допуњаване колекцијама животињских врста и ботаничким баштама, 
чији је циљ био да покажу разноврсност свега што постоји у природи и да 
буду својеврсне лабораторије у којима ће се стицати нова знања о природним 
појавама, те су биле интегрални део тада савременог процеса учења. Тако 
природњачки музеји у само време настанка нису имали идеју да буду потпоре 

                                                        
1 British Museum на првој страни свог сајта, има поздравни слоган: “[T]he Museum exists to 
illuminate the histories of cultures, for the benefit of present and future generations.” 
2 У даљем тексту користиће се термин природњачки музеј/музеји, јер је он карактеристичан 
за домаћу праксу. 
3 Први кабинети ове врсте настали су у Италији средином 16 века – збирка апотекара 
Императа у Напуљу и професора историје природе Алдровандија у Болоњи. Касније су 
настајали широм Европе (Gundestrup 2002).  
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идентитета, или им бар та идеја није била примарна. Делош каже да је задатак 
Природњачког музеја у Паризу од самог почетка био  

„сакупљање и презентација примерака из природе (минерали, 
биљке и животиње) у циљу изучавања, праксе (лечити лековитим 
биљкама) и дидактике“ (2006: 99),  

што важи за највећи број музеја који су се на било који начин бавили 
природом.  

Ипак, ако пажљиво погледамо природњачке музеје, видећемо да су 
они у великим колонијалним силама, а – по њиховом моделу – и у мањим 
земљама које су се угледале на центре економске и политичке моћи, личили  
једни на друге као јаје јајету. Њихов значајан, често највећи део чиниле су 
збирке (и, следствено томе, изложбе) камења – примерака руда и минерала, 
који су се могли наћи у појединим деловима света. То је важило како за 
велике светске музеје, тако и за оне који су се у то време могли сматрати 
малим и провинцијалним. Тако је, на пример, у Музеју белгијског Конга4 и у 
Земаљском музеју у Сарајеву, камење (примерци руда и минерала) било 
изложено на исти начин,5 који је заправо био истоветан у свим природњачким 
музејима и који се, по правилу, до данас није изменио. 

Оснивачи неких од највећих светских музејских установа били су 
минеролози, као на пример Џејмс Смитсон,6 чија је донација била основ за 
формирање Smithsonian Institution.7 Поједине приватне збирке руда и 
минерала постале су основ за каснију изградњу великих музеја, као што је, 
рецимо, била колекција Ханса Слоуна, коју је британски парламент откупио 
1753. године и која је постала основ за оснивање лондонског природњачког 
музеја (Natural History Museum),8 отвореног за публику 1759. године.9 У 
Русији, где је Кунсткамера, као први јавни музеј, отворен у Петрограду још 
1714. године, већ две године касније набављена је збирка од 1.195 минерала.10 
Након више од једног века, 1836. године, издвојен је Минеролошки кабинет 
петроградског музеја и формиран Ферсманов минеролошки музеј у Москви, 
који ради и данас (Generalov 2001). Први фонд природњачких предмета, који 
је касније ушао у оквире београдског Природњачког музеја, такође је била 

                                                        
4 http://www.africamuseum.be/research/about/histobuildings. 
5 На овом податку захваљујем професору Николи Павковићу. 
6 Једна врста цинк-карбоната добила је име smithsonite по Смитсону. 
7 http://www.mnh.si.edu/ 
8 http://www.nhm.ac.uk/nature-online/collections-at-the-museum/who-were-first-collectors/who-
were-the-first-collectors.html 
9 Занимљиво је да су у том музеју минерали и данас изложени у „оригиналним“ храстовим 
витринама, као корак уназад кроз време – да би се видело како је музеј изгледао 1881. 
године. http://www.nhm.ac.uk/visit-us/galleries/green-zone/minerals/index.html. 
10 http://www.fmm.ru/historyen.htm 
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збирка минерала, коју је барон фон Хердер сакупио на тлу Србије 1835. 
године (Васић 70: 13). 

Са становишта просечног посетиоца музејске изложбе (који није 
геолог или минеролог, а тих је највећи број), камење сложено у витринама не 
значи ништа, нити он из сусрета са тим камењем може ишта да научи. После 
више од две витрине, све се претвори у хрпу различитих боја и облика, 
безнадежно заборављених имена. Ипак, те изложбе су биле и остале значајан 
део музејских поставки. Зашто?  

Шљунак на небу11 
Током 18, 19. и прве половине 20. века, комади различитих стена и 

минерала, изложених под стаклом витрина као што су излагани и сви други 
музејски предмети, говорили су о природним богатствима – ресурсима које су 
поједине земље имале на располагању – у својој земљи и/или у колонијама.12 
Та врста богатстава директно је говорила о економској снази (потенцијалној 
или оствареној), која је по основу политичке моћи „припадала“ држави која је 
контролисала тло и све што се у њему налази.  

Током 19. века су ти разлози постали значајнији од упознавања света 
који нас окружује, нарочито према споља – према публици којој су се музеји 
обраћали (истраживања су и даље била стални део музејског посла, али су 
остајала затворена у уском кругу стручњака). Тако је музеј формиран на 
основу Смитсонове фондације, од самог почетка (средином 19. века), као 
идеју водиљу имао приказивање успеха америчке науке и технологије, као и 
природних ресурса северноамеричког континента. Да смо се ми тада налазили 
у самом центру модерне концепције природњачких музеја, јасно говори 
Поклич за Музеј српке земље, објављен 1896. у циљу прикупљања средстава за 
подизање зграде Придодњачког музеја, који је формално основан годину дана 
раније (Васић 1970: 15), у коме се, између осталог, каже: 

„Српска земља је и брдна и равна и родна и неродна. Србима је 
свуда мила и дивна, а странцима свима примамљива. Али, ипак, 
за то у српском народу нигде нема огледала српске земље, нигде 
места где би се њена слика могла размотрити, познати и 
заволети... Свака држава и сваки просвећени народ подигао је 
земљи на којој живи праве храмове у којима се народу приказује 
цело природно благо његове земље а омладина учи да своју 
отаџбину потпуно упозна и љуби. Само у Срба још тога нема“ 
(Исто). 

Из овог прогласа се види да дидактика није била искључена из 
музејске делатности и њених циљева, али је музеј требало да учи посетиоце не 

                                                        
11 Ово је, иначе, наслов једног од првих SF романа који Земљу виде као једну од безброј 
настањених планета у бескрајном свемиру: Isaac Asimov, Pebble in the Sky, 1950. 
12 http://www.sil.si.edu/exhibitions/smithson-to-smithsonian/compromise_02.html 

_______________________________________________ 
Nova srpska antropologija: antropologija filma - 158



Љ. Гавриловић, Супермен у Србији или ...  

 39 

о природи као таквој него о природи своје земље (својој природи), у оквиру 
изградње идентитета и учвршћивања патриотских осећања. Економске 
вредности природних богатстава биле су, у овом случају, потпуно занемарене, 
јер, с једне стране – Србија у том периоду и није могла да употреби природне 
ресурсе којима је располагала, а са друге – тада актуелни романтичарски 
поглед на свет није (бар не јавно) фаворизовао економске параметре успеха, у 
складу са новонасталом идејом о романтичном уметнику као особи ван 
стандарда друштва које га окружује, истовремено гладном и незаинтересо-
ваном за новац, а која се пренела и на музеје, као и на целокупно поље 
сматрано културом (Гавриловић 2007а: 301-302). 

Нови циљева и нови начини рада свих врста музеја почињу да мењају 
њихов изглед током последњих деценија 20. века. Нови циљеви усмерили су 
данашње природњачке музеје углавном у правцу очувања природе и заштите 
животне средине.13 Ипак, збирке руда и минерала, као и њихово приказивање 
на изложбама, остале су, по правилу, исте као и у време оснивања музеја, што 
говори о чињеници да је и њихова сврха унутар музеја остала неизмењена. 

Збирка метеорита, минерала, драгог камења и руда у Америчком 
музеју историје природе у Њујорку данас има више од 130.000 физичких 
јединица, те је тако и даље једна од највећих (што у музејској пракси обично 
значи и најзначајнијих) збирки у музеју.14 Симптоматично је да се збирка 
метеорита у Националном музеју историје природе Смитсоновог института 
зове National Meteorite Collection,15 што значи да и метеорити (иако буквално 
пали са неба) припадају држави на чију су територију пали. Проширивање 
овога концепта, по коме блага из/са територије коју контролишемо припадају 
нама, и на територије које нису у оквирима националних држава (или других 
које се по основу политичке/економске моћи могу контролисати), види се из 
поклона који је, долазећи у посету Југославији 1970. године, донео амерички 
председник Ричард Никсон. Наиме, он је у име Сједињених америчких 
држава, поклонио народима Југославије камење са Месечевог тла (Музеј 25. 
мај 1980).16 Тако је камење са Месеца схваћено као власништво САД (и то 
веома вредно, достојно међудржавног поклона) и извор (њиховог) 
националног поноса. То је последица чињенице да су Американци први 

                                                        
13 На пример: серија предавања о глобалним климатским променама у Природњачком 
музеју у Сан Дијегу (http://www.sdnhm.org/education/brochure/freelectures.html), изложба о 
Антарктику и глобалном загревању у Музеју историје природе Смитсоновог института 
Вашингтону (Grimaldi and Trescott 2007), представљање новог Хондиног модела Формуле 1 
(RA107) у лондонском Музеју историје природе 26. фебруара 2007. године (Гавриловић 
2007: 180), или испитивање понашања птица у циљу подизања нивоа безбедности у авио-
саобраћају, пре свега на аеродромима (http://www.mnh.si.edu/highlight/feathers/). 
14 American Museum of Natural History, http://www.amnh.org/science/divisions/physsci/# 
collections 
15 http://www.minerals.si.edu/collections.htm 
16 Данас се они налазе у Музеју 25. мај у Београду.  
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стигли на Месец,17 те су, тако, Месец и сва његова природна блага 
доживљавали као своје (америчко) власништво. То је дух пионира Запада и, 
истовремено, дух западноевропског/јудео-хришћанског концепта власништва 
примењен на свемирска истраживања. 

Такав класичан концепт је, бар на први поглед, у музејима 
некадашњих колонијалних сила напуштен усвајањем савременог отклона од 
колонијалне политике. Тако се за геолошки центар Краљевског музеја 
централне Африке18 у Тервурену (Белгија), данас каже да му је циљ:  

„да делује као информациони и истраживачки центар за студије 
геолошких процеса у Африци и њиховог утицаја на друштво“,19  

што значи да би приказивање/испитивање природног окружења требало да 
буде у функцији антрополошких студија и њихове репрезентације. То се, 
међутим, из концепције музеја не види, јер су предмети који припадају 
збиркама руда и минерала, с једне стране, и културном окружењу, с друге 
стране, раздвојени и у истраживачком и у експозиционом смислу. Тако 
камење прича своју причу – ону коју је причало одувек, само сада измештену 
из садашњег времена и, донекле, удвојену:  

• располагали смо свим овим богатствима и то је било основ нашег 
(белгијског) напретка у прошлим вековима – моћ померена из садашњости 
у прошлост;  

• данас тим богатствима располажу земље централне Африке и због тога је 
битно да са њима одржавамо што боље односе, јер нам та богатства и данас 
требају – моћ померена из сфере имовинских односа (поседовања) у сферу 
политичког утицаја.  

Продукти културе, истовремено, причају сасвим другачије приче (Wastiau 
2005), иако, опет, нигде не говоре о степену способности централноафричких 
земаља да експлоатишу своје природне ресурсе, тако да веза недостаје са обе 
стране, па природа и култура остају у потпуности раздвојене.  

Јасан пример тога да и у савременом периоду музеји експлицитно и 
недвосмислено сведоче о употреби/контролисању руда и минерала као основи 
економског и политичког утицаја представља Национални музеј Велса из 
Кардифа, чије колекције – пре свега угља, али и других рудних богатстава – 
јасно говоре о томе да су основу изградње ране индустрије и привредног раста 

                                                        
17 Расправе које се од 1969. године до данас воде о томе да ли се спуштање на Месец заиста 
догодило, или је све била само конструкција (лаж) којом су оправдавани даљи свемирски 
летови и којом се успостављало првенство/победа у процесу „освајања свемира“, нису 
релевантне за ову анализу. 
18 Royal Museum for Central Africa. Музеј је настао 1897-1898. године као Музеј Конга и 
неколико пута је мењао име, у складу са променама политичких оквира и идеје о томе чему 
музеј треба да служи. 
19 http://www.africamuseum.be/research/geology 
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британске империје чинили природни ресурси Велса,20 што је разлог/извор 
националног поноса (овога пута схваћен у регионално-етничком, а не 
државно-политичком смислу).  

Супермен је из Србије:21 чињенице 

Јадарит 

Јадарит, који је име добио по месту наласка (Јадар, Србија),22 
откривен је јула 2006. године, током истраживања британско-аустралијске 
компаније Рио Тинто, која већ неколико година ради у Србији. Одмах је 
послат у лабораторије Лондонског природњачког музеја и Националног 
истраживачког савета Канаде, где је потврђено да је то досада непознати 
минерал, који је – као „нови“23 – пријављен новембра 2006. године. Tоком 
пролећа 2007, када је приказан у Музеју историје природе у Лондону, а нешто 
касније и у Природњачком музеју у Београду, привукао je интересовање 
медија широм света. Наравно, повод за медијску пажњу није била чињеница 
да је то новопронађени минерал, јер се сваке године у свету открива, у 
просеку, две стотине дотада непознатих минерала. Разлог глобалног 
интересовања за јадарит је његов хемијски састав, који, на први поглед, личи 
на састав измишљеног криптонита, минерала који поништава моћи 
Супермена. Наиме, др Крис Стенли из лондонског Музеја историје природе 
потражио је, по завршетку рада на утврђивању хемијског састава јадарита, 
његову формулу на Интернету и, као одговор, добио из Википедије податке о 
криптониту. Разлика у саставу била је само у недостатку флуора. 

Новопронађени минерал, јадарит, беле је боје (личи на измрвљену 
креду), кристалне је структуре, није радиоактиван, не садржи флуор и нимало 
не личи на популарно-културне представе о измишљеном криптониту. 

Реакције на откриће јадарита на територији (у тлу) Србије показују да 
повезивање националног идентитета и природних ресурса није заобишло ни 
нашу земљу. Оно је током 2007. године, пре свега захваљујући интересовању 
медија, употребљавано у изградњи/учвршћивању националног поноса и 
идентитета, што је, нарочито за услове транзиционе Србије, неуобичајено, јер 
директно произилази из повезивања јадарита са глобалним популарно-
културним представама, а знатно мање са реалним економским параметрима 
коришћења новопронађеног минерала.  

                                                        
20 Оn-line презентација колекције угља на www.museumwales.ac.uk. 
21 Наслов текста у Политици: Кљакић (2007). 
22 Минерал није могао да добије име криптонит, јер нема никакве везе са криптоном, 
стварним елементом из периодног система. 
23 Минерал се назива „новим“, иако је он само новопронађен, односно до сада није био 
познат.  
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Супермен 

Први стрип о Супермену појавио се 1938. године.24 Иако је у 
различитим сторијама било различитих материја које су заустављале херојеве 
супермоћи, тек се 1949. године као средство за заустављање/поништавање 
Суперменових моћи усталио криптонит – радиоактивни минерал настао 
разарањем Суперменове родне планете Криптон, који је на земљу стигао или 
као метеорит или закачен за капсулу у коју је био смештен беба-Супермен. По 
претпоставци приче, криптонит спречава Супермена да користи енергију 
земаљског Сунца и тиме му уништава моћи, претварајући га из суперхероја у 
обичног човека, или, чак, исцрпљујући га до смрти. Иако су се, током година 
и у различитим причама, појављивали криптонити различитих боја (црвена, 
златна, црна), као стандардна боја овог минерала усталила се зелена. Хемијска 
формула криптонита (измишљена, као и минерал) први пут се појавила у 
„Повратку Супермена“, филму Брајана Сингера из 2006. године, на легенди 
која се види на поломљеној музејској витрини, управо након што стални 
Суперменов непријатељ, Лекс Лутор, украде примерак минерала25 из 
метрополисовог26 Музеја природне историје.  

Све до средине седамдесетих година 20. века Супермен је био 
популаран само у САД. Он је био први суперхерој измишљен/дефинисан у 
стрипу, а његова популарност је била изузетна: поред стрипова, који су 
континуирано излазили, током деценија снимане су радио и телевизијске 
серије, као и цртани филмови. После првог високобуџетног играног филма из 
1978. године,27 Супермен је доживео светску популарност и постао глобална 
икона популарне културе.28  

Медији: фикција као идентитет 
Вест о „проналаску“ криптонита [јадарита] обишла је свет веома брзо, 

јер је могућност да „стварност“ кореспондира са глобалним популарно-
културним представама медијски веома занимљива. Да се то не завршава само 
на медијима, него да и модерна наука (нарочито онај њен део који није 
намењен само стручњацима, него и широком кругу евентуалних 
заинтересованих корисника) користи везу са популарно-културним 
представама, види се из коментара у највећој бази података о минералима и 

                                                        
24 http://xroads.virginia.edu/~UG02/yeung/actioncomics/page1.html. 
Стрип се, заправо, у црно-белој верзији појавио још 1933. године (аутори лика и првих 
сторија били су писац Џери Сигел и цртач Џо Шустер), али његова популарност почиње да 
расте од објављивања у часопису Action Comics. 
25 За тај минерал се каже да је метеоритског порекла, пронађен у руднику у близини Адис 
Абебе у Етиопији, 1978. године. 
26 Метрополис је измишљени град у коме се дешавају све приче о Супермену. 
27 Филм Ричарда Донера – Супермен (познат и као Superman: The Movie). 
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Superman 
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њиховим локацијама, где се поред строго научног описа јадарита, његовог 
изгледа, састава, структуре и локације где је пронађен, налази и коментар да 
„за сада ефекти јадарита на суперхероје нису научно утврђени.“29 

У Србији је откриће овог минерала постало – у медијском 
представљању – нови разлог за успостављање националног поноса. У штампи 
се појављују наслови типа: Супермен је Србин (AG. - M. Ć. 2007), а чак се и у 
„Политици“, која би требало да буде ван тонова тзв. жуте штампе, каже: 

„Проналаском новог минерала названог јадарит, тог стварног 
криптонита (подвукла Љ. Г.), звезда Супермена неће потамнети, 
већ ће попримити нову енергију. Од сада и са Србијом у важној, 
видећемо каквој, улози“ (Кљакић 2007). 

Национални понос је овога пута базиран на новом минералу који се, 
са становишта обичног грађанина који није минеролог, „случајно“ затекао у 
земљи на територији Србије или је, што је вероватније, случајно први пут 
пронађен/ископан баш на територији Србије.  

„Од тога ће велике економске користи имати читав крај око реке 
Јадар, чак ако минерала и не буде у количинама довољним за 
експлоатацију. Вест о проналаску криптонита привући ће хиљаде 
туриста и обожавалаца филмова о Супермену“ (AG. - M. Ć. 2007). 

Дакле, у овом тумачењу вредности/важности природних ресурса 
Србије апострофира се економски потенцијал јадарита, без обзира на то да ли 
се он може остварити експлоатацијом самог минерала или његовим 
укључивањем у туристичку понуду, која почива на глобалним популарно-
културним представама. Тиме се у знатној мери одступа од јавног дискурса из 
периода последње деценије 20. века (а и социјалистичког/комунистичког пре 
тога, као и давног романтичарског), јер се акценат ставља на економску 
ефикасност као основу националног поноса. И, мада то на први поглед делује 
као усвајање глобалних параметара за процењивање успешности као основе 
поноса/идентитета, проблем је што се понос не успоставља на нивоу државе 
као репрезента простора/нације, него на националном-као-етничком принципу 
(Супермен је Србин). Дакле, претпоставка је да би јадарит-као-криптонит 
могао/требало да буде ослонац/упориште поноса и идентитета Срба (у смислу 
круто омеђеног националног-као-етничког идентитета), а не свих грађана 
државе Србије, невезано за етничку припадност. То, иако на први поглед 
изгледа парадоксално, заправо јесте логичан наставак стања из претходног 
периода, у коме је 

„систем представа о културној (само)довољности и оригинал-
ности Србије био контаминиран самом културном праксом – 
владавином конзумеризма, поп културе, постепеним развитком 
тржишне привреде, многим симболичким значајкама Европе/За-

                                                        
29 http://www.mindat.org/min-31570.html 
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пада од којих је званични наратив покушавао начинити отклон“ 
(Радовић 2007: 48). 

Мирослава Малешевић тај концепт означава као „национал-
космополитизам“ (2003: 255), систем вредности  

„који спаја контрадикторне елементе, и, укрштајући анти-европ-
ске/анти-западне и европске/западне вредности изражава ком-
плексност локалног love-hate односа према свету“ (Радовић 2007: 
48). 

Иако се, у јавном дискурсу у Србији, Америка (као симбол Запада) и 
популарна култура, по правилу, и даље појављују са негативним предзнаком 
(бар у делу јавног говора који се обраћа „патриотским снагама“), повезаност 
открића јадарита са популарним стрипом и филмом, односно популарно-
културним херојем, употребљена је у медијима у функцији изградње 
националног поноса, и то управо у маниру који је том делу друштва 
разумљив/прихватљив. 

Претварање фикције у стварност (јадарит као стварни криптонит) 
указује на могућности да се фикције (не само ова, него и разне друге) 
остварују, претварајући тако Србију у неку варијанту Земље чуда. Ово се 
односи не само на једну од постојећих политичких/културних/идентитетских 
опција („патриоти“ :: „издајници“, антиевропска/антизападна :: проевроп-
ска/прозападна оријентација30) у озбиљно разореном српском друштву 
(Прелић 2006: 46), него на све: свако може да се нада да ће се, чудом, 
сањане/жељене промене догодити. Ипак, ове поруке заправо кореспондирају 
само са оним деловима друштва који су своју идентификацију и раније 
градили на миту (илузији/фикцији) о посебности (историјској/духовној) срп-
ског народа у односу на све друге, нарочито западне народе.  

Истовремено, то је у складу и са широко заступљеним уверењем да 
дистинктивну карактеристику Србије у односу на друге европске/западне 
земље чине  

„природно богатство, нетакнута природа, чињеница да је Србија 
лепша земља од других, а што није валоризовано...“ (Радовић 
2007: 54). 

Неуобичајено позитивно вредновање глобалне популарне културе у 
јавном дискурсу и његово укрштање са националним поносом доводи до 
порука које се могу читати на различите начине:  

• Србију ће задесити исто што се десило Криптону – распашће се, што је 
симптоматичан коментар у време доношења одлуке о статусу Косова; 

• Србији ни Супермен не може да помогне – спречава га криптонит, а за 
остале суперхероје (Бетмен, Спајдермен, Иксмен итд.) не знамо;  

                                                        
30 О овим поделама в. шире у Малешевић (2003: 238-441), Прелић (2006: 38-47). 
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• Срби су јачи од Супермена – ни криптонит им не може ништа; 

• Срби би несумњиво били остварени као надљуди (у шта један део 
медијске публике несумњиво и даље верује, у складу са митологизованим 
српским националним идентитетом, грађеним током претходне деценије), 
али их у томе спречава постојање криптонита на њиховој територији. 

Музеј између фикције и стварности 
Јадарит је домаћој јавности представљен на изложби31 у 

Природњачком музеју у Београду, која је трајала од 9. до 16 маја, а затим и у 
Музеју Јадра у Лозници, где је био изложен од од 11. до 18. јуна 2007. године. 
У Природњачком музеју је 19 комадића јадарита било осветљено зеленом 
светлошћу и аранжирано у круг, на округлом постаменту, тако да асоцирају 
на изглед Суперменовог родног града на планети Криптон (према филму 
„Супермен“ Ричарда Донера, из 1978. године).  

Да се круг фикција → стварност → музеј затворио око јадарита, у 
складу са америчким концептом изједначавања представа стварности и 
фикције-као-стварности у установама музејског типа,32 указује чињеница да у 
причи о Супермену значајну улогу игра његова „Тврђава самоће“,33 место на 
које се он склања од проблема овог света, а које је, поред 
станишта/скровишта, и музеј његових успомена. Супермен ту чува представе 
свега што му се догодило или што сматра значајним: од фигура својих 
родитеља и реконструкције родног града Кандора, преко остатака 
развалина/глобуса Криптона и робота, до вишеструких копија самог себе и 
људи који су били значајни у његовом животу (Еко 2001: 6-7). „Тврђава 
самоће“ је, заправо, музеј који чува Суперменов идентитет, чиме се ствара 
фиктивна реплика стварности у којој музеј чува/обезбеђује идентитет реалним 
људима. Опонашајући филмски изглед Кандора, Природњачки музеј се 
изједначава са „Тврђавом самоће“, смештајући се у простор у коме је фикција 
реална колико и реалност, или чак реалнија од ње. 

Повезивање музејске репрезентације стварности – и то њеног дела 
који је у потпуности независан од културе – и популарне културе потпуно је 

                                                        
31 Јадарит је први пут био изложен у лондонском Музеју историје природе, од 25. априла до 
13. маја 2007. године (Bonisteel 2007). 
32 Оне, додуше, често не одговарају европским представама о музеју као установи/простору 
у коме се чувају и излажу „оригинални“ предмети високе уметничке/културне/историјске 
вредности (Eko 2001: 11-26). 
33 Локације овог Суперменовог склоништа су различите (Антарктик, Арктик, Анди, друге 
високе планине), али им је заједничко то што су веома удаљене од свакодневног света 
обичних људи и – на тај начин – недоступне: http://www.supermanhomepage.com/comics/ 
who-classic/who-classic-intro.php?topic=fortress. 
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атипично за домаћу музеолошку праксу.34 Нова естетика ове изложбе 
претвара концепт приче о идентитету (као превасходно националном – било 
етничком било државном) и/или моћи у нову варијанту флуидне 
идентификације која одговара појединцу и, уместо на митским или 
економским параметрима, успоставља релацију са искуствима/знањи-
ма/емоцијама савремене публике, која је усвојила велики број елемената 
глобалне културе и добро познаје филмове о Супермену, чак и ако га не 
доживљава као истинског суперхероја. На овај начин, изложба превазилази 
баријеру између антизападно и прозападно оријентисаних посетилаца, јер 
свако од њих може да је прочита у свом, личном кључу: 

• као представу нечега што је дистинктивна разлика Србије у односу на цео 
свет (минерал који постоји само и једино у Србији), или  

• као представу нечега што Србију повезује са светом (јадарит-као-
криптонит). 

После изложбе, јадарит је склоњен у минеролошку збирку Природ-
њачког музеја, уклопљен тако у традиционални концепт музеја (свих, па и 
природњачких) као чувара идентитета, у овом случају – пре свега државног-
као-националног идентитета: постао је део целине која говори о природним 
богатствима територије. Како је потенцијални економски значај/примена 
јадарита још увек непознат, овим је задржан и романтичарски концепт 
занемаривања економских вредности у корист идентификације и кодифика-
ције националног поноса. 

Извори 
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, http://www.museumwales.ac.uk  

washingtonpost.com - nation, world, technology and Washington area news and 
headlines, http://www.washingtonpost.com/ 

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org 

mindat.org – the mineral and locality database, http://www.mindat.org/index.php 

Royal Museum for Central Africa – Musée Royal de l'Afrique Centrale - Koninklijk 
Museum voor Midden Africa, http://www.africamuseum.be 

San Diego Natural History Museum – Your Nature Connection, 
http://www.sdnhm.org/index.html 

Smithsonian National Museum of Natural History, http://www.mnh.si.edu/ 

Superman Homepage, http://www.supermanhomepage.com/ 

                                                        
34 Ипак је, додуше, управо Природњачки музеј направио још један искорак ка популарној 
култури, када је именом изложбе „Ледено доба“ употребио асоцијацију на име изузетно 
популарног анимираног филма (Ace Age). 
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Лиляна Гаврилович 

Супермен в Сърбия или  
камъни и идентичност 

 

В работата се разглежда ролята на природо-
научните музеи, специално на сбирките от руди и 
минерали, в създаването на национална гордост и 
идентичност на националната държава. 

За природонаучните музеи се предполага, 
че говорят за природата „като такава“, сама по себе 
си, че са „обективни“ и напълно идеологически/ 
ценностно неутрални. Но още от своето създаване 
те описват природата така, както я вижда културата, внасяйки в това описание 
всички нейни ценности. По този начин събраните и представени рудни и 
минерални богатства винаги са говорили за икономическа мощ (потенциална 
или реализирана), която въз основа на политическата сила „принадлежи“ на 
държавата, която контролира земята. 

Примерът на откриване на новия минерал ядарит и неговата 
„свързаност“ със Супермен ни показва как по този начин и днес се извършва 
изявата на национална гордост, при това с използването на найсъвременни 
представи в рамката на глобалната популярна култура.  

 

 

Ключови думи:  

музей, природа, 
култура, 
идентичност, 
колониализъм, 
ядарит, Супермен 
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Ljiljana Gavrilović 

Superman in Serbia or  
Stones and Identity 

 

In this paper I am dealing with the role of natural history 
museums, especially with the role of museum 
collections of ore and minerals and the way in which 
they are used for creating national pride and national 
state identity.  

It is supposed that natural history museums deal 
with the nature “by nature”/by itself. They are 
considered to be “objective” and completely 
ideologically/value neutral. However, from the very beginning they describe nature 
through the prism created by culture, inscribing in its description its own values. In 
that way gathered and exhibited ore and minerals have always spoken about 
economic power (potential or achieved), which, based on political power “belongs” 
to the state that controls the ground.  

The example of discovery of new mineral – jadarit (its chemical structure 
is similar to invented mineral kryptonite) and its “relation” to Superman (annulment 
of Superman’s power), reveal in which way are the contemporary images from 
global popular culture used in construction of national pride. The value and 
economic potential of jadarit is especially stressed in the interpretation of 
value/importance of natural resources of Serbia, no matter whether it might be used 
through the exploitation of mineral itself or through its implementation in a tourist 
offer, which is based on global images of popular culture. This represents a certain 
deviation in relation to the public discourse of the last decade of 20th century (as 
well as of the socialistic/communistic discourse, or the one from the period of 
romanticism), because the accent is put on the economic efficiency as the basis of 
national pride. And, although, at the first site, this looks like an appropriation of 
global parameters - the evaluation of success is a bases of pride/identity -  the 
problem is that the identity is not established at the level of state as a representative 
of space/nation, but at the national-as-ethnic principal (Superman is a Serb). So, the 
presumption is that jadarit-as-kryptonite might/should be the support/strongpoint of 
the pride and identity of Serbs (in the sense of rigidly marked national-as-ethic 
identity), and not of all of citizens of Serbian state, who belong to other ethnicities.  

Turning fiction into reality (jadarit as real kryptonite) points to the 
possibility that fiction (not only this one, but also other fictions) may come true, 
turning Serbia into some kind of Wonderland. This does not refer only to one of the 
existing political/cultural/identity options (“patriots” : “traitors”, anti-European/an-
ti-Western : pro-European/pro-Western orientation) in seriously damaged Serbian 

Key words:  

museum, nature, 
culture, identity, 
colonialism, jadarit, 
Superman 
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society, but to all of them: everyone might hope that one day, dreamt/wished 
changes will happen, by miracle. However, such messages actually correspond only 
to those parts of society that has always used to build its identification on myth 
(illusion/fiction) and on specificity (historical/spiritual) of Serbian nation in relation 
to all others, especially western nations.  

The exhibition of Natural History Museum in Belgrade (from 9th-16th May 
2007) in which jadarit was publicly presented, overcomes the barrier between anti-
western and pro-western oriented visitors, because each one of them might read it in 
its own personal way: 

• as a representation of something that is distinctive difference between Serbia 
and the whole world (mineral which exists only and exclusively in Serbia), or 

• as the image of something that relates Serbia with the world (jadarit – as – 
kryptonite)  
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