
518

ЖИ ВОТ И СМРТ ПРЕД КА МЕ РА МА:  
КЕ НЕ ДИ, УМЕТ НОСТ И ПРО ПА ГАН ДА  

СА ПО ЛУ ВЕ КОВ НЕ ДИС ТАН ЦЕ

Си мо на Чу пић, Мо на Ли за и Су пер мен. Џон Ке не ди и „но ва гра ни ца” кул
ту ре, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2016

„Чи та во чо ве чан ство иш че ку је на шу од лу ку” – ре као је Џон Ф. 
Ке не ди 1960. при ли ком при хва та ња пред сед нич ке но ми на ци је, и ехо тих 
ре чи још увек зву чи ак ту ел но. Тек не дав но, би ли смо све до ци огром ног 
ин те ре со ва ња ко је су 45. аме рич ки пред сед нич ки из бо ри иза зва ли ши ром 
све та, а и са да буд но пра ти мо по те зе ак ту ел ног пред сед ни ка До нал да 
Трам па кроз стра ну и до ма ћу штам пу, вебпор та ле и ТВ про гра ме. Ке
не ди, по знат и као „те ле ви зиј ски пред сед ник”, пр ви је по ли ти чар ко ји 
је из вр шио та кву офан зи ву на свет ске ка на ле ин фор ми са ња, фил мо ве и 
стри по ве. За ње го вог се ман да та де си ла де мо кра ти за ци ја и де е ли ти за
ци ја аме рич ке умет но сти, по стиг ну ти су не слу ће ни ус пе си по ли тич ког 
мар ке тин га, али је по се ја но и се ме ме диј ске ма ни пу ла ци је, ре жи ра не 
„ствар но сти” и во а јер ске ТВ за ба ве.

О ово ме ело квент но и пот ко ва но, а по сти лу ја сно и пит ко, пи ше 
исто ри чар ка умет но сти Си мо на Чу пић, ко ја је у про те клих два де сет го
ди на спро ве ла број на сту диј ска пу то ва ња по ра зним кра је ви ма Аме ри
ке. Си мо на Чу пић је ре дов ни про фе сор на Од се ку за исто ри ју умет но сти 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, а ње на се ис тра жи ва ња нај че шће 
ти чу мо дер не умет но сти, по пу лар не кул ту ре, род них сту ди ја, ви зу ел не 
кул ту ре Бал ка на и, на рав но, аме рич ке кул ту ре. Књи гу Мо на Ли за и 
Су пер мен. Џон Ке не ди и „но ва гра ни ца” кул ту ре гра ди ла је на са зна њи
ма сте че ним при бо рав ку на Уни вер зи те ту Ка ли фор ни је у Бер кли ју, Уни
вер зи те ту Тек са са у Ости ну, као и на ис тра жи ва њи ма спро ве де ним у 
свим му зе ји ма, ар хи ви ма, би бли о те ка ма и не фор мал ним то по си ма ве за
ним за Џо на Ф. Ке не ди ја. До би је ни на ра тив илу стро ва ла је ре ле вант ним 
де ли ма аме рич ке умет но сти ко ја су на ста ја ла као ре ак ци је на Ке не ди јев 
ман дат и дру штво у том пе ри о ду. У књи зи су ана ли зи ра на оства ре ња 
Џеј мса Ро зен кви ста, Ро бер та Ин ди ја не, То ма Ве сел ма на, Ро бер та Ра у шен
бер га и мно гих дру гих. Пред ста вље на нам је и ма ло по зна та из ло жба ори
ги нал них умет нич ких де ла мај сто ра по пут Ван Го га, Мо неа и То ма са 
Икин са, ко ја је са мо за пред сед нич ки пар при ре ђе на у хо тел ском апарт
ма ну у Да ла су. Ме ђу тим, при ступ ау тор ке се пре све га од ли ку је ин тер
ди сци пли нар но шћу ко ја од луч но ис ко ра чу је из гра ни ца исто риј ско у мет
нич ких ана ли за.

Ње на сту ди ја пре вас ход но об ра ђу је кул тур ноумет нич ке аспек те 
аме рич ке по ли ти ке ра них ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, ка да се ова 
на ци ја учвр сти ла у уве ре њу да јој при па да пра во по ме ра ња гра ни ца на 
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зе мљи и у све ми ру. Та ква по ли ти ка, за че та знат но ра ни је, али иде о ло
шки ис кри ста ли са на за вре ме ад ми ни стра ци је Џо на Ке не ди ја, тре ба ло 
је да по твр ди и пер пе ту и ра аме рич ку ве ли чи ну и ње но гло бал но вођ ство, 
а то се ни је мо гло по сти ћи без деј ства на кул тур ном по љу. Ка ко ау тор ка 
пи ше, „тек ће про цес из јед на ча ва ња на у ке и кул ту ре са дру гим, ’ва жни
јим’ др жа во твор ним про јек ти ма, из не дри ти то нео п ход но упо ри ште на 
пу ту ка оп штем ци ви ли за циј ском ли дер ству и про све ће ном вла да њу 
ко ме је Џон Ке не ди у сло же ним хлад но ра тов ским при ли ка ма те жио”. 
Тај про цес из јед на ча ва ња от по чео је већ пр вих да на ман да та но вог пред
сед ни ка. Ис так ну то ме сто ко је су на ње го вој ина у гу ра ци ји и пра те ћим 
ба ло ви ма за у зе ли умет ни ци свих про фи ла све до чи ло је о стра те шком 
зна ча ју ко је ће Ке не ди је ва ад ми ни стра ци ја при пи са ти кул ту ри. Ста ри ји 
и тра ди ци о нал ни ји уче сни ци у ор га ни за ци ји све ча но сти сма тра ли су да 
по зва ни умет ни ци и пи сци за у зи ма ју ме сто не ким „ва жни јим го сти ма”. 
Ипак, Ке не ди и ње гов тим схва та ли су да ће баш те зва ни це би ти нај бо љи 
пи о ни ри „но вих гра ни ца”. Упра во је из во зом по пу лар не кул ту ре знат но 
под стак ну та аме ри ка ни за ци ја оста лих кра је ва све та, укљу чу ју ћи и наш, 
та да ју го сло вен ски про стор. Сем то га, попкул ту ра би ла је ва жан ко хе
зи о ни фак тор на до ма ћем те ре ну, јер је „у окви ри ма ла ко до ступ не по
пу лар не кул ту ре гра ђе на иде ја кон ти ну и те та на ци је”.

Про ми нент ну уло гу у по пу лар ној кул ту ри, па и у на ра ти ву књи ге, 
има и Жа кли на Џе ки Ке не ди, та да шња пр ва да ма Аме ри ке. Она је сво јом 
от ме ном по ја вом, ши ро ким обра зо ва њем и чу ве ном фран ко фи ли јом 
при год но упот пу ња ва ла имиџ свог су пру га, у не ким га си ту а ци ја ма и 
за се њу ју ћи. Џе ки Ке не ди ре дов но се по ја вљи ва ла као ак тер, а не кад и 
ини ци ја тор у про јек ти ма пред сед нич ке ад ми ни стра ци је, ме ђу ко ји ма се 
из два ја ре но ви ра ње Бе ле ку ће под ње ним по кро ви тељ ством. Си мо на 
Чу пић по све ћу је јед но по гла вље овом до га ђа ју и огром ном од је ку ко ји 
је има ло сни мље но во ђе ње Џе ки Ке не ди кроз до вр шен ен те ри јер. Ту ра 
је еми то ва на у ви ду ТВ еми си је и ди стри бу и ра на у 106 стра них зе ма ља. 
Пред сед ник се у њој по ја вљу је на крат ко, по зи ва ју ћи све гра ђа не у по
се ту Бе лој ку ћи, у ге сту ко ји од ра жа ва де мо крат ски од нос пред сед ни ка 
и на ро да.

Тра си ра ју ћи ову де е ли ти за ци ју и де мо кра ти за ци ју кул ту ре у аме
рич ком дру штву тог до ба, ау тор ка ука зу је на по сте пе ну про ме ну умет
нич ког уку са вла да ју ће кла се и ње ну ра сту ћу по др шку са вре ме ној кул тур
ној про дук ци ји. Ра ни је крај ње скеп тич на пре ма мо дер ни зму, окре ну та 
аме рич ком ре ги о на ли зму и ми то ло ги за ци ји про шло сти, по ли тич ка 
ели та од Ке не ди је вог до ба по др жа ва аван гард не умет нич ке тен ден ци је, 
чак ски да ју ћи ана те му са умет ни ка ле ве ори јен та ци је. Са вре ме на умет
ност и ње но по кро ви тељ ство про гла ша ва ју се ква ли те ти ма де мо крат ског 
дру штва и би ва ју су прот ста вље не „ожи вља ва њу про шло сти”, при пи са
ном кул ту ри то та ли тар них дру шта ва. 
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Ау тор ка кон ста ту је да је нај ве ћа афир ма ци ја но вог си сте ма вред но
сти би ла од лу ка да се зва нич ни пред сед нич ки пор трет Џо на Ке не ди ја 
по ве ри умет ни ци Елејн де Ку нинг, при пад ни ци њу јор шке шко ле ап стракт
ног екс пре си о ни зма, и пр вој же ни сли кар ки ко ја је та кву по руџ би ну 
до би ла из Бе ле ку ће. У ана ли зи ове епи зо де по себ но до ла зи до из ра жа ја 
по зна ва ње род них сту ди ја, ко је су го ди на ма јед но од глав них ин те ре со
ва ња Си мо не Чу пић. Она ука зу је на ин вер зи ју род них уло га ко ја се од и
гра ла при из ра ди пред сед нич ког пор тре та. Ан га жо ва њем умет ни це да 
на сли ка Ке не ди ја пре о кре нут је „је дан од нај и страј ни јих кон стру ка та у 
исто ри ји умет но сти”, ко ји је же не увек ста вљао на ме сто па сив ног мо
де ла, а му шкар це у уло гу ак тив них ства ра ла ца. Зва нич ни пред сед нич
ки пор трет та ко је, из ме ђу оста лог, по стао и ис ка зи ва ње ста ва о же ље ном 
осна жи ва њу же на у дру штву.

Опи сом овог и слич них при ме ра до ча ра но је ка ко су по ли тич ке 
про ме не и по ру ке Ке не ди је ве ад ми ни стра ци је че сто би ва ле ве што „упа
ко ва не” у кул тур ноумет нич ке до га ђа је. На све ча но сти ма Ке не ди је вих 
по че ли су да го сту ју умет ни ци ко ји су ра ни је бој ко то ва ли Аме ри ку, или 
од ње би ли бој ко то ва ни, дис кри ми ни са ни, пре ћу та ни. Ни зом кон це ра та 
и све ча них ве че ра, са па жљи во ода бра ним зва ни ца ма, пру же на је ру ка 
и пре ма зе мља ма са ко ји ма по ли тич ки од но си ни су би ли нај бо љи, да та 
по др шка рас плам са лој бор би за пра ва Афро а ме ри ка на ца, и ис так ну та 
спрем ност да се ста не на бра ник кул ту ре за пад не хе мис фе ре. 

Ау тор ка нам пре до ча ва да ве ли ки ак це нат на кул тур ном про гра му 
по ти че и отуд што имиџ Ке не ди ја као во ђе сло бод ног све та, бор ца за де
мо кра ти ју и људ ска пра ва, ни је био ком пле тан без по твр де ци ви ли за
циј ског при ма та, ко ји је Аме ри ка при жељ ки ва ла, али ко ји јој је још увек 
из ми цао. У по ку ша ју сим бо лич ког пре но са кул тур ног вођ ства из Ста рог 
све та у Но ви свет, са Евро пом би ва ор га ни зо ва на жи ва кул тур ноумет
нич ка раз ме на, чи ји је нај зна чај ни ји до га ђај го сто ва ње чу ве не Ле о нар до
ве Мо на Ли зе у Аме ри ци. Слав на сли ка је из Лу вра, у де цем бру 1962, до
пу то ва ла пр во у ва шинг тон ску На ци о нал ну га ле ри ју, а за тим у њу јор шки 
Ме тро по ли тен. Си мо на Чу пић се овом по зај ми цом, сход но ње ном зна
ча ју, ба ви ве о ма де таљ но, па жљи во пра те ћи пре пи ску, го во ре, из ја ве и 
ди пло мат ска над и гра ва ња то ком при ка зи ва ња сли ке. Јед на од сме лих 
ма ни пу ла ци ја ко је је Ке не ди том при ли ком из вео би ло је по зи ва ње на 
Да Вин чи је во ба вље ње вој ним ин же ње рин гом као на сво је вр сно оправ
да ње за соп стве ну по др шку тр ци у на о ру жа њу. По пут ра ни је на ве де них 
при ме ра, по ли тич ка по ру ка спа ко ва на је у „облан де” умет нич ког до га
ђа ја, да би би ла „лак ше свар љи ва”.

Ме ђу бит ни јим те ма ма књи ге упра во је и раз вој по ли тич ког мар
ке тин га, у ко ме то ком Ке не ди је ве по ли тич ке ка ри је ре нај ва жни ју уло гу 
игра те ле ви зи ја. У за ма ху хлад но ра тов ског над ме та ња „за овла да ва ње 
не бом и ки шом, оке а ном и пли мом, ду би на ма ко смо са и уну тра шњо шћу 
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људ ских умо ва”, ад ми ни стра ци ја 35. аме рич ког пред сед ни ка ма е страл но 
се ко ри сти ла но вим масме ди јем. Нор ман Мај лер тач но је пред ви ђао ка ко 
ће са Ке не ди је вим ман да том „аме рич ка по ли ти ка по ста ти и оми ље ни 
аме рич ки филм, пр ва аме рич ка са пун ска опе ра, аме рич ки бест се лер”. 
Ау тор ка оцр та ва пут ко јим је те ле ви зи ја сте кла огром ну по ли тич ку моћ, 
по сте пе но се од згод ног ору ђа пре тва ра ју ћи у фак тор ко ји кон тро ли ше, 
кре и ра и ме ња ствар ност. Иа ко су Ке не ди и ње го ва ад ми ни стра ци ја 
стро го фил три ра ли све са др жа је ко ји су кроз ме ди је и умет ност пред
ста вља ли пред сед нич ки пар, не ми нов но се до го ди ла објек ти ви за ци ја, 
па и ко мо ди фи ка ци ја Ке не ди је вих. Њи хо ва пре ди мен зи о ни ра на по ја ва 
у масме ди ји ма је по при ми ла ба нал не об ли ке по тро шач ких пред ме та 
ко ји не при ли че диг ни те ту пред сед нич ке функ ци је. 

Чак је и тра гич на смрт Џо на Ке не ди ја, сти ца јем окол но сти за бе ле
же на на филм ској тра ци, по ста ла спек такл, ко ји је 1999. про гла шен умет
нич ким де лом. Људ ско до сто јан ство и пра во на при ват ност пред сед ни ка 
ко нач но су на ру ше ни об ја вљи ва њем сли ка са ау топ си је, оба вље не на кон 
атен та та. Упр кос „ин тер вен ци ја ма над исто ри јом”, ко је су Ке не ди ја пред
ста вља ле као ви те за и го то во ре ли гиј ску фи гу ру, па жња јав но сти трај
но ће се усме ри ти ка мо мен ту и свим де та љи ма уби ства. Опи су ју ћи ову 
„не при ме ре ну и не кон тро ли са ну ра до зна лост”, Си мо на Чу пић као да нас 
под сти че на раз ми шља ње о са вре ме ном „re a lity” ко шма ру, у ком љу ди 
ис по ља ва ју же љу да гле да ју, сли ка ју и сни ма ју све би зар ни је си ту а ци је. 
За крај се на ме ће пи та ње: да ли баш све гра ни це тре ба ру ши ти, или би 
нам по не где и чвр шће би ле до бро до шле? 

Ве сна ГА ЈИЋ

ЛИ РИ КА ПРО МИ ЈЕ ЊЕ НОГ ЈЕ ЗИ КА

Ру мја на Ебе рт, Угло ви и ова ли, прев. Јан Кра сни и Сла ви ца Сто ја но вић, 
Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2016

Ме ђу пи сци ма ко ји су се, као по ли тич ки или еко ном ски еми гран
ти, то ком дру ге по ло ви не 20. ви је ка на ста ни ли у Њемачкoј и свој је зик 
за ми је ни ли ње мач ким, на ла зе се и не ка име на из Бу гар ске, као што су 
Асен Асе нов, Ру мја на Ебе рт, Или ја Тро ја нов или Цве та Со фро ни је ва. 

Ебер то ва је, као мла да дје вој ка, 1966. го ди не из род ног Плов ди ва 
еми гри ра ла у Ње мач ку. Сту ди ра ла је и док то ри ра ла хе ми ју на Тех нич ком 
уни вер зи те ту у Мин хе ну, а на Уни вер зи те ту у Хај дел бер гу сту ди ра ла 
је му зи ко ло ги ју. И ма да је ка сно по че ла да пи ше и до сад об ја ви ла тек 
не ко ли ке зби р ке, Ебер то ва се ипак нај ви ше оства ри ла као пје сни ки ња. 




