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Сажетак:Овимрадомауториспитујекакосенекадашњабинар
наопозицијаизмеђухеројаињимасупротстављенихнегативаца
неутралише и/или трансформише у телевизијској фикцији. Док
сунекада ликови херојаи злочинаца засниванина супротности
маизмеђуапсолутногДобраиЗла,данассуњиховедефиницијеу
перманентнојтрансформацији.Такође,радпокушавададâувиде
и редефинише аспекте антихероизма.Популарне TВ серије суб
вертирајуидејухероизма,каоиидејуморалностиприсутнуукла
сичнимжанровима,заснованимнадуалностисвета,борбидобра
изла,искушењу,пактусађаволом,страдању,акојикулминирају
искупљењем, катарзом, спасењем. За антихероја нема спасоно
сног(раз)решења.Удругомделурада,разматрајусетеоријекоје
сусе,оддругеполовинеXXвекадоданас,бавилепитањемразви
јањаемоцијапремамедијскимсадржајимаимедијскимликовима
којеможемодефинисатикаоантихеројске,апресвегатеоријом
афективног размештања, која објашњава гледаочево рефокуси
рање позиције протагониста, али иморалнемеханизме одбране
премањимаразвијенихемоцијаусврхузадовољства.

Кључнеречи:хероји,антихероји,антихеројскинаратив,теорија
афективногразмештања,моралноискључење
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Репрезентацијехероизмаиантихероизма

Студијанаративнихметодакаозасебнопољеистраживања
почелајесаПроповом(ВладимирЯковлевичПропп)анали
зомфабуларускихнароднихбајки1којејепослужилозада
љустилскуанализу.Кроздефинисањеконцептамономита,
путахероја,ЏозефаКембела(JosephCampbell),мапиранје
митохеројукојинапредујекрознивоенаративакаиндиви
дуацији,самоактуализацијиипросветљењу,крозОдвајање,
ИницијацијуиПовратак,2идентификованисумушкиижен
скихеројиуразличитимжанровимапостмодернекултуре.

„Данассетеоријауглавноминтересујезафикционалнере
ференце, организацију фикционалног простора и интер
релације између реалног света и фикционалних ентитета
у оквирушироког поља фикционе семантике”.3 У начелу,
заједнички став теоретичара савремене експерименталне,
авангарднефикцијепоследњихдвадесетгодинајестедасе
означава као самодеконструктивна. Постмодерна фикција
уАмерици, заокупљена је односомпрема деконструкцији
који семоженазватипостдеконструктивним.Овафикција
прихвата принципе деконструкције, усвајајући идеју да је
дискурсувекнепотпун,некомплетанидајесубјективност
парцијалноилузорна.4Уистовремефикцијаочигледноже
лидаодедаље,прекоовихдеконструктивистичкихпретпо
ставки,какобипроизвелановуврступисања,чијиучинакје
вишеодпукогпоновногизражавањатекстуалнихпарадок
са.Постдеконструктивнинаративистичевезуизмеђутекста
испољашњегсвета(ехоконцептатекстуалногworldinessа,
Дериде(JacquessDerrida).5

НортопФраj (Northrop Frye) класификује фикционе херо
је,непремаморалномкритеријуму,већпремамоћихероја,
као супериорнабожанскабића, романтичнехероје, прота
гонистеепикеитрагедија(високомиметичкимод),хероји
комедија и реалистичке фикције (нискомиметички мод),
инфериорни,херојироничкогмода.6Трагедијаувисокоми
метичкојфикцијимеша херојско са иконичким.Tрагедија
романтичног хероја има и херојску величину. Херој, као

1 Пропп,B.Я.Морфологиясказки.
2 Campbell,Ј.(2008)TheHerowithaThousandFaces,Novato,California:

NewWorldLibrary.
3 Punday,D.(2002)NarrativeafterDeconstruction,Albany:StateUniversity

ofNewYorkPress,р.12.
4 Исто,стр.50.
5 Исто,стр.69.
6 Frye, N. (1990)Anatomy of Criticism, Princeton, NewYersey: Princeton

UniversityPress,р.33.
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главниносилацнаратива,вековимајебиоотеловљењеснаге
добра,божанскогилиполубожанскогпорекла.

Токомвременатермин„херој”престаоједасевезујезабо
жанскастворењаиодносиосенаизванреднемушкарцеили
женекојисесусрећусавеликимпрепрекамаусвомживоту
којеморајупревазићи,причемупоказујувеликухраброст
и примерне моралне особине. Још је Ниче (Friedrich W.
Nietzsche)својомфилозофијомчовечанствоослободиопо
требезаБогом,каоетичкомодредницом.ТеаковишеБогне
разлучуједоброодзла,већчовек,онда,постављасепитање
штајетоморал.ФилозофПитерРеилтон(PeterRailton)7су
геришедасеоноштораздвајаморалнооднеморалногпо
нашањатичетогадалисетопонашањеодносинаинтересе
једнеиливишеособа.

Неизвесну компоненту наратива чини некаква несаврше
ностхероја,којуонтокомнаративапревазилазисвојомсна
гомдухаиистрајношћу,којеодушевљавајучитаоце.Обич
но уче из својих грешака и подижу се из пепела како би
поразилинегативце.Немаапсолутнихвредностииистина
за свакитип јунака,панихеројинисуувекстопроцентно
добри.Наистиначин,антихеројиварирајуупогледусвојих
добрихилошихособинаијоштежеихјекласификовати.

Хероји су идеалисти, конвенционалног моралног кода, на
неки начин изузетни, проактивни, одлучни, витезови који
успевајудапостигнусвојкрајњициљ,осимуколикосене
радиотрагедији.Мотивисанисуврлинама,моралнимоба
везама,чистимнамерама,љубављупремаодређенојособи
или човечанству. Мотивисани су да преброде недостатке,
страхове,грешкекојесунаправили,какобидостигливиши
нивоусмислупродуховљења,побољшањасопственелич
ности,илиспасењачовечанства.Њиховаалтруистичкапри
рода подстиче храброст и креативност у њиховој мисији.
Увексесуочавајусамонструознимнепријатељем,штојош
вишенаглашавањиховухеројскуулогу.Њиховположај је
увекзаснованнапринципима.Традиционалнихеројобич
нојеалфамужјак,ученочастиоддетињства,прогањанод
страненечегштонијепревазишаоупрошлости.

Оноликодугоколикопостојенаративи,постојеихеројии
њихови супарници, злочинцинегативци. Порекло антихе
ројасежедофилмноара,чијаерапочињепослеIIСветског
рата.Јунацифилмноаранисунитисасвим„добримомци”,
нитипотпунизлочинци.Поседујуснажаносећајзаправду,

7 Видетиу:Dyer,B. (2009)PopularCultureandPhilosophy,Supervillains
andPhilosophy,ChicagoandLaSalle,Illinois:OpenCourt,р.77.
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алињиховеодлукеиакцијесудискутабилнесаморалнетач
кегледишта.Инверзијатрадиционалнихвредности,морал
наамбиваленција,осећањеотуђености,параноја,цинизам,
присуствокриминалаинасиља,збуњивање,дезоријентаци
јагледаоца,свесутоодликејунакакласичногфилмноара.8

РечникМериамВебстердефинишеантихеројакао„прота
гонистукомнедостајухеројскиквалитети”.Тојетрагични
херојунутаркогсусупротстављенехеројскеизлочиначке
особине.9АнаФахреус (AnnaFahraeus)10 даједетаљнуде
финицију злочинца, као лика са или без антропоморфних
одлика, са реактивном и адаптабилном интелигенцијом и
могућношћудасвојомвољомтрансформишесветокосебе.

Концепт антихероја произашао је из структуралистичког
приступаанализихероја,гдесухеројињеговантагониста
убинарнојопозицији.Комејесупротстављенантихеројпо
стављенуулогуглавногпротагонисте,суштинскојепита
ње антихеројског наратива. Сама природа речи антихерој
објашњава супротност хероју, а у антихеројском наративу
онзаузимапозицијуглавногпротагонистехероја,истовре
меноиграјућиулогузлочинца,негативца,даклеоногкочи
низлоилиделујеусврхузла.Уместострогекатегоризације
добраизла,антихеројскинаративдоводидотогадасеова
двасистемасуштинскипреклапајуинемогућеихјепотпуно
раздвојити,тојестданемаапсолутнихистрогихзначења,
те у том смислу антихеројски наратив представља декон
структивистички обрт херојског кода. Према Бену Дајеру
(BenDyer),суперантихеројисупобедили.11

Антихеројисуреалисти,санеобичним,индивидуалниммо
ралнимкодом,обичниљуди,којимогубитипасивниинеод
лучни,бачениуакцијупротивсвојевоље,криминалцикоји
секроздогађајеунаративупобољшавају,алимогуостатии
непромењени,подједнаконеморалникаонапочетку.Анти
херојимогубитимотивисанисвојомпримитивномприро
дом,похлепом,пожудом,некадаиљубављуисажаљењем,
алиуистовремепокренутисопствениминтересом.Њихо
вимотивимогу бити себични, криминални, бунтовнички.
Њиховекарактернеособиненеморајусенужнопроменити

8 Conrad, M. and Porfirio, R. (2005) Philosophy of Film Noir, Kentucky:
UniversityPressofKentucky,р.1.

9 Fahraeus,A. andYakah,Ç.D. (2011)VillainsandVillainy:Embodiments
ofEvil inLiterature,PopularCultureandMedia,Amsterdam,NewYork:
EditionsRodopi,р.205.

10Исто,стр.7.
11Dyer,B.(2009)PopularCultureandPhilosophy,SupervillainsandPhilo
sophy,ChicagoandLaSalle,Illinois:OpenCourt,стр.IX
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уповољномправцутокомнаратива.Онисуоличењеамби
валентностикојумногиљудиусебиносе.Оноштоантихе
роја чинифасцинантним јесте обједињавање супротности
особинауједнојличности.Њиховецентралнеособинесуу
истовремеипроклетствоиузрокпада.

Фахреусприступаанализизлочиначкихликоваизпсихоана
литичкеперспективе,раздвајајућињеговуличностна„уну
трашњег”,којепредстављаскупинулибидиналнихитана
талних импулса и „спољашњег” злочинца, који најчешће
представљасупротност„унутрашњем”.12Психоаналитички
приступуанализиликованегативацадолази,најчешће,до
патолошкетипологијеуразличитимразмерамапервертира
неилипсихотичнеличности,алиидомогућихунутрашњих
мотивакојиизнесвесногподстрекујупонашањепротагони
сте.Антихеројчестоосликаваконфузијудруштваињегову
амбивалентностпремаморалности.Увекмораиматисим
патијечитаоца,несавршеностисакојимасеонилакоиден
тификују и које постају лако разумљиве кроз ток фабуле.
ПремаМореловој(JessicaMorrell),ликантихеројанемора
дабудедопадљив,алињеговипоступциморајубитиразу
мљивииувекмораиматиглавнуулогуунаративу.13

Антагонистиантихеројаимајувеомазначајнеулогеунара
тиву, јер јењихова снага директноповезана са убедљиво
шћу и привлачношћу самог наратива, који је онолико до
барколикојеснажанликантагонисте.Улогаантагонистеје
дастојинапутужељамаициљевимапротагонисте.Он је
тајкојикреирабазичнуситуацијуилидилемуунаративу,
доносикомпликацијеитешкоћесакојимасесуочаваглав
ни протагониста на тај начин осваја симпатије гледалаца,
угрожавага,намећућимуфизичкиилиемоционалниболи
такоразоткриванакојиначинсепротагонистаразрачунава
санедаћама.Односхеројантихерој,тј.негативацуантихе
ројскомнаративујеизнијансиран,изнивелисаннадругачији
начинуодносунаархетипскемоделеодносахеројнегати
вацкаоодноседобраизла.Обалика,иантихеројињегов
антагонистасуалфатипови,доминантнеиндивидуе,саау
торитетом,којиможебититих,илиагресиван.Иакосупрот
стављени један другом, дискутабилних моралних кодова,
њиховимотивиижељесепоклапајуиносефабулу.Иједан
идругиизазивајустрахиузбуђењегледалаца.Утичуједан
другомнациљевеиблокирајуих.И,докантихеројглавни
протагониста,покушавадапомогнеилиспаседругеликове

12Fahraeus,A.andYakah,Ç.D,нав.дело.
13Morrell,J.(2008)Bullies,BastardsandBitches,Howtowritebadguysof
fiction,Cincinnati,Ohio:Writer’sDigestBooks,р.34.
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унаративунасвојуодговорност/штету,његовантагониста
спашавасебенарачундругихликова.Дваалфаликауну
тарједногнаративагенеришумноштвоконфликатаиемо
ционалнобојнопоље.Штојемоћнијиглавнипротагониста
серије,томоћнијијеињеговопонент.Једандругомнали
кујупоспособностима,вештинамаиинтелигенцији,алиће
вредностикојезаступаопонентувекбитидалекомрачније.

Злоињеговекомпоненте:похлепа,корупција,доминација,
бескрајносупривлачнезапублику.Поквареностфасцинира
изастрашује,јернитковиивуцибатинеуфикцијирепрезен
тујутамнустранучовека,скривенежељеисвеоноштоисти
усебипориче.ПремаЈунгу(CarlGustavJung),једанодва
жнихаспекатаљудскепсихе,„сенка”супротностјесвесном
бићуиносиусебисвенегативнетенденцијеједнеличности,
којепонекадизлазенаповршинуусновима.14Свакоусеби
носи„сенку”иштојемањесједињенасасвеснимживотом
индивидуе, то је тамнија и богатија садржајима. „Сенку”
пројектујемо,видећимрачнетенденцијеудругимљудима,
којеусамимасебинеможемоспознати.Тако,негативацса
својим злочиначким тенденцијама, заправо може предста
вљатирефлексијунашегскривеногсопства.Једноставније
јеиудобнијеисмејатиакцијенегативца,уместосуочитисе
сасопственимслабостимаимрачнимтенденцијама.

Антихерој,као„маличовек”,какогаописујеМорел,често
поседујекрхкосамопоуздање,несрећанјеуљубави,одба
ченодпородицеиљудиизсвојепрошлости,алипреобража
васеубунтовникауборбизаслободуиправду,којиузима
законусвојеруке.Његоваразмишљања,вредностииуве
рења често су антитетична нормама просечнихљуди. Че
стопоказујеинхерентни„патос”.Антихеројјеможебитии
оноштоМорелдефинишекаобетатипипортретишегакао
сензитивногмушкарца,комплексног,интензивнијенијанси
раногуодносунаалфалик,пасивнуличносткојасенеће
упуститиуакцијусведокленијепритеранауззид.Изпро
сечнихживотнихоколности,бивагурнутунесвакидашње
опасностии авантуре, у којимапод екстремнимусловима
долазидопроменеунутарлика,теособинеалфаликаизла
зенаповршину.Његовемане,којихимауизобиљу,остају
ињеговекруцијалнеособине.Поседујевеликуспособност
компартментализацијесвогживота,уистовремејеубица,
кољачинежанпремасвојојдециипородици.

14Oпојмусенкевидетиу:Hannah,B. (2008)TheInnerJourney:Lectures
andEssaysonJungianPsychology,InnerCityBooks.
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Теоријаафективногразмештањаиуживањеу
антихеројскимнаративима

Постојиизвеснатензијаизмеђуетичкогиестетскогаспекта
каопредметарасправеизмеђуестетичара,нарочитоувези
сапитањемдалителевизијскинаратив,поредтогаштоје
забаван,неопходноморадаукључујеиморалност.15Дово
ђењемупитањеамеричкеишире,глобалне,културнеидеје
херојањеговимпреобраћањемуантихероја,наративпогађа
усуштинукултурногрелативизмахероизма.Уистовреме
наративотуђујеаудиторијумодпротагонисте,којисатран
сформацијомликаузлочинцапроблематизујеморалитако
губинаклоност, гасећиидеалхеројакаоузораикултурни
моделкакомаудиторијумтребадатежи.Такође,оваврста
понашања која је у својој суштинижеља за новцем угра
ђенајеусликумаскулиности,којаобједињујеновацимоћ
и кроз коју се вреднује мушкарац у савременом друштву.
Посматранкаоформадруштвеногкритицизма,овајнаратив
отварапотенцијалнеимпликацијереалногосећањазаморал
савременогтелевизијскогаудиторијума.

Упоследњихнеколикодеценијапрофил јунака телевизиј
скихсеријаласезначајнопроменио,штојепоследицауспо
на америчких кабловскихТВмрежаипотребе за помера
њем границау креирању телевизијскихкомедијаидрама,
захваљујућичемујеитрадиционалнипрофилтелевизијског
херојапретрпеозначајнеизмене.Истраживачимедијаузели
сууразматрањесклоносткауживањууантихеројскимнара
тивима,збогевидентногпорастапопуларностиоваквихли
коваупољузабавнихТВсадржаја.Профитодпродајеових
телевизијскихформиуказујенатодагледаоциволеовакве
актереисеријеукојимаучествују.Наосновусвеганеколико
истраживачкихстудија,непостојиконсензусококомплек
снихфакторакојидоводедоуживањауантихеројима.Неки
доказиуказујунатодаидентификацијасајунакомантихе
ројемидистанцираностуодносунаморалнисуд,појачани
поновљеним,серијскимгледањемпредстављајупредуслов
поштовањаантихеројананачинкојијеразличитодпошто
вањаидивљењатрадиционалнимхеројима.

Несумњиво да је емоционални одговор заснован на емпа
тичкомпроцесу,каонаученомфеномену,важнакомпонен
та конзумирања забавних телевизијских садржаја. Управо
тојепредметтеоријеафективногразмештања,16сакојомје,

15Fahraeus,A.andYakah,Ç.D.,нав.дело,стр.194.
16Aфективно размештање односи се на врсту рефокусирања, промене

моралнихпозицијаликова.
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измеђуосталогтеоријаупољузабавеикомуникациједожи
велапроцватупротеклихдвадесетгодина.Теоријусуразви
лииобјавилиДолфЦилман(DolfZillmann)иЏоанKантор
(JoanneCantor),1977.године,аупоследњојдеценијињоме
себавиоАртурРејни(ArthurRaney).

Теоријаафективногразмештања

ИстраживањеЦилманаиКанторове
Теоријаафективногразмештањајеводећатеоријауистра
живањууживањауТВнаративима.Једанодисказаоветео
ријејеонајоморалнојсанкцијиуживањаинепријатности,
која истиче међузависност афективног размештања и мо
ралногсуда/ставакаофакторауживањаугледањунаратива.

Усвомчланку17из1977.годинеЦилманиКанторбавесе
афективнимодговоромгледалацанаемоцијепротагониста
телевизијскогнаратива.Истражујућиемоционалниодговор
децеосновношколскогузрастанапонашањепротагониста,
дошлисудозакључкада,када јепонашањепротагониста
добронамерно,децареагујуодобравањем,штонијеслучај
сазлонамернимпонашањем.Цилмансматрадасеемоцио
налниодговоробликује оживљавањемидељењемемоци
јазаснованихнаискуствугледалацаипреузимањуемоција
протагониста.

Емпатијасесматраемоцијомкојапримарноуправљаафек
тивним елементима процеса уживања, са резултирајућим
позитивним или негативним размештањима према лико
вимаунаративу,штоима заисхододобравањеилиосуду.
Афективниодговоргледаоцаодговараемоцијамакојеизра
жавајупротагонисти.18Позитивниисходи,генералноизази
вајупозитивнеемоционалнеодговоре,анегативнидоводе
до негативних одговора.19 Према Теорији афективног раз
мештања, кључнифактор уживањафикције базиран је на
моралној евалуацији понашања и мотивације протагони
ста.20 Позитивне моралне евалуације воде ка позитивном
афективном размештању према протагонисти, што води
повишеномуживањуугледањунаратива,узпретпоставку
дапротагонистапобеђујенањеговомкрају.Гледаоциразви
јајушемекојеимомогућавајуиницијалнеинтерпретације

17Dolf,Z.andCantor,Ј.R.(1977)AffectiveResponsestotheEmotionsofa
Protagonist,JournalofExperimentalSocialPsychology,No.13,р.155165.

18Исто,стр.155.
19Исто,стр.164.
20Raney, A. A. (2004) Expanding Disposition Theory:Reconsidering Cha
racter Liking,MoralEvaluations, andEnjoyment,CommunicationTheory,
No.4,р.352.
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иочекивањаодликаи тако емоцијепостају саставнидео
уживањазабавногпрограма.Конзументзабавногпрограма
даклеразвијаадекватнуемоцијупремаразличитимликови
маунаративу.Емоционалнидетерминизамогледасеуто
медасепрецизноорганизованаструктураиконзистенција
садржајасеријерефлектујекрозсистематскуафективнуре
акцијугледаоца,реакцијукојезаправонијесвестан.Афек
тивнеикогнитивневаријаблекојеучествујууформирању
моралнеоцене,осећањезаслуженогисходазапротагонисту,
симпатијепремажртви,повезују се у евалуацијуморалне
прикладности.21Моралнисудкојигледалацизводикаоодго
ворнааудиовизуелнуфикцијујеуглавномсубјективан,под
утицајемемоционалногодговораистогајењимелакомани
пулисати.Реаговањагледалацанамедијскесадржајесу,ге
нерално,врлосличнареакцијаманаситуацијеуреалности.
Наовајначинугођајјевисоккадамедијски„пријатељ”по
беђујеикадајемедијски„непријатељ”поражен.Уживањеу
наративурезултатјепоређењаантиципацијадобрихисхода
за „позитивне”ликовеилоших за „негативне“иисходау
самомзабавномпрограму.

ИстраживањеАртураРејнија

Учланкукоји јенаписао2004.године,22Рејни (ArthurRa
ney)јеразмотриофундаменталнетезеоветеорије,претпо
стављајућидагледаоцидраме/ТВсеријеилидругогзабав
ногсадржајаувекразвијајусопственаморалнаразмештања
према ликовима, крозморални судњиховихмотива и по
нашања,којамогубитипозитивнаипренегоштоседати
ликпомноиспитанаморалномплану.Он,такође,тврди,да
стереотипииархетиповимогуутицатинаиницијалнофор
мирањеафективногразмештања.Рејнисматрадасеемпа
тија усмеренаранијеискључивопремахеројима, у случа
ју антихероја развија кроз процес моралног искључења и
дистанцирањаодликаморалнодискутабилногпонашања,
којимгледалацпревазилазиогорчењеиразочарењепротаго
нистомунаративу.Крозконтролумислиипонашања,човек
сеприлагођаваочекивањимасоцијалногокружења.Атаком
наовестандардеконтролекрознеетичкоиморалнодиску
табилнопонашањедолазидо когнитивнеи афективнене
лагодности,што га спречава да сепонашанаистиначин.
Крозмеханизмеморалногискључењауобичајенаморална
контроламислиипонашањаможебитидеактивирана,до
пуштајући понашање које је морално проблематично, не
прихватљиво,чакбезморалнецензуреиосећањакривице.

21Исто,стр.352.
22Исто,стр.348–369.
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Рејни тврдида,што је већепозитивно размештањепрема
протагонисти/антихероју,вероватнијеједаћегледалацпри
хватити морално проблематично понашање, користећи се
техникомморалногискључења.23Снага размештањапрет
поставкајеуживањаусадржају.Телевизијскесеријеуправо
могубитиформату којима сеоворазмештањеразвијана
најинтензивнијиначин.Гледаоциразвијајуснажнијеморал
норазмештањепремаликовимасакојимасесусрећучесто,
штоим управоТВ серија омогућава.Кроз поновљену из
ложеност наративу, гледаоци развијају комплексне облике
диспозицијепремапротагонистима,којећевероватноводи
тикаморалномискључивањуусврхууживањаунаративу.
Обожавалац серије познаје њене актере веома добро, али
ћепревидетисвенегативнеособинеусврхуконтинуиране
наклоностииултимативнезабаве.

Рејнијебиопрвиистраживачкојијеставиоподзнакпита
њатрадиционалнупретпоставкудасугледаоцинаклоњени
илипружајуотпорпремаучесницимаунаративунаоснову
моралнеевалуацијењиховогпонашања.Тврдиоједапрене
госеразвијенаклоностпремапротагонисти,претходиис
траживањепонашањаиевалуацијаисправностикарактера
идаевалуацијаисправностикарактеранеморабитибази
рананаморалнојевалуацијипонашања,већпререфлекту
је накнадно оправдавање оваквог понашања, или априори
претпоставкуоистом.24Крозпоновљенаискуствагледања
забавногмедија,приче,описеликова,гледаоциусвајајуше
ме25којеимпомажудааутоматскикласификујуликовекао
„добре” и „зле”.Ова класификација помаже им да интер
претирају и предвиде понашање ликова. Протагонисти се
сматрајуморалноисправнимиморално амнестирају (Реј
ни),незатоштопоказујутаквопонашање(иакогамногии
показују),већзбогсамечињеницедасупротагонисти.26А
протагонисти,подефиницији,морајубитиморалниидопа
дљиви.Акопретпоставимодасесваморалнаразмештања
премамедијским ликовима развијају на овај начин, следи
давишеструкопоновљенаизложеностоваквимнаративима
иистимтиповимапротагониставодикаоваквомморалном
размештању.Изовеперспективеможесезакључитидагле
даоцизаистамогуразвитиодређенешемеоликовимаусе
рији,чинећивероватнијимдаунапредоправдавају,негода
континуирано евалуирају акције протагониста. Као резул
тат,наклоностпремаликусеповећава.

23Исто,стр.361.
24Исто,стр.353.
25Исто,стр.354.
26Исто,стр.358.
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Моралноискључењефункционишекрозмеханизамиденти
фикацијесаантихеројем.Онајенеопоходнакомпонентако
јадопуштаданегативнеодликеудруженесаперципираном
атрактивношћупротагонистеифакторомморалногсудако
егзистирајусависокомдозомсимпатијегледалацапремаак
терима.И,каоштопонекадупотребимеханизамморалног
искључивања према сопственим пријатељима зарад обо
странељубавиинаклоности,иакопознајењихове грешке
ислабостипрелазипрекоњихинастављадаихволи,чини
седајеистослучајсаантихеројима.ПремаБандури(Аlbert
Bandura),27 реконструкцијом понашања, маскирањем узр
очнихакцијаиигнорисањемилилажнимтумачењемштет
них последица, окривљавањем и обезвређивањем жртве,
гледаоцидопуштају себидаоскрнаве сопственеустаљене
стандардеморалности.

Детаљних студија које истражују антихеројске наративе,
баризаспектапсихологијемедија,имавеомамало.Посто
јеће истраживачке студијефокусиране су наморални суд,
искључењеиидентификацију.Некестудијебавилесусеис
траживањемпроцесакојидоводедоразумевањаиуживања
уантихеројима.Тако,перципирањеатрактивностипротаго
нистеиидентификацијасаистимсуизненађујућеснажани
значајанпредусловзауживањеунаративу.Изненађујућеје
дајеоварелацијанегативна:штојеактермањеатрактиван,
гледаоци развијају више симпатија према њему. Исто ва
жиизањеговеактивности:штосунеморалније,тојеактер
привлачнијиаудиторијуму.

Закључак

Уовојобластиостајепросторазајошистраживања.Наше
разумевањетоганакојиначинуживамоуантихеројскимна
ративимајејасније,алиидаљепостојипотребазаобјашња
вањемзаштопубликазаоваквимнаративимасвевишече
зне,утоликојмеридасеразвијасвојеврснамитоманијаоко
серијалапопут„ПородицаСопрано”и„Чистахемија”,чији
јунацисуантихеројикојисукриминалниалисеискупљују
ичакделујукаоснагадобра.Свакако,антихеројскинара
тивможесепосматратикаоогледалосавременееволуционе
етапезападнепопуларнекултуреињенихморалнихначела,
које сажима актуелна значајна социјалнаи етичкапитања
америчкеи,шире,западнецивилизацијеусавременомдо
бу.Културнеимпликацијенастанкаовеврстетелевизијских
наративакритичариналазеунутардруштвенихприликакоје

27Albert Bandura, посећен 1. 1. 2014. 20:55 CET. http://www.stanford.
edu/~kcarmel/CC_BehavChange_Course/readings/Additional%20Resour
ces/Bandura/bandura_moraldisengagement.pdf
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сунасталесаекономскимколапсомуСАД,где јенаратив
овеврстенастаокаорезултатконфликатаунутаркултурне
средине,тепоистовећивањеаудиторијумасаликомантихе
ројапредстављапосредноизражавањежељезапокушајем
надвладавањасистемаурецесијиисламањавладајућихкул
турнихвредности.Предстојисагледавањеовогфеноменаиз
многихаспеката,пресвегабиолошкихипсихолошких,ка
ко би се ефекти конзумирања оваквих наративамогле ан
тиципирати. Због чињенице да је интересовање за овакве
наративеупорасту,неопходанбољиувидуово,социјално
значајно,медијскоискуство.
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JOURNEYFROMHEROTOVILLAINANDENJOYING
TELEVISIONANTIHERONARRATIVE

Abstract

Theauthorexamineshowtheformerbinaryoppositionbetweenheroes
and villains neutralizes and transforms inside the television fiction.
Whileheroicandvillainouscharactersinthepastusedtobebasedonthe
contrastbetweentheabsoluteGoodandEvil,today,theirdefinitionsare
incontinualtransformation.Thispaperalsoattemptstoprovideinsights
andredefineaspectsofantiheroism.PopularTVseriessubverttheidea
ofheroism,aswellastheideaofmoralitywhichispresentinclassical
genres,basedondualityoftheworld,thestrugglebetweenGoodand
Evil,temptation,apactwiththedevil,sufferingetcwhichculminatesin
redemption,catharsisandsalvation.Fortheantihero,thereisnorescue.
Inthesecondpartofthispaper,theauthorcomprehensivelydiscusses
thetheoriesthathaveappearedsincethesecondhalfofthe20thcentury
whichhaveaddresseddevelopingemotionstowardsmediacontentand
mediacharactersdefinedasantiheroic,primarilyaffectivedisposition
theorywhichexplainshowaviewerrefocusesmoralpositionsofthe
protagonists,aswellasmoraldefensemechanisms,developedforthe

purposeofpleasure.

Keywords:heroes,antiheroes,antiheronarrative,affective
dispositiontheory,moraldisengagement


