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ПРО ТИВ AKA-ФА НО ВА: О ТЕК СТУ ЏЕЈ СО НА  
МИ ТЕ ЛА О ЉУ ДИ МА СА МЕН ХЕТ НА

(...) По сао јед ног кри ти ча ра, де лом, је сте да об ја сни и оправ да свој укус и да вр ши 
уло гу стју ар да у слу жби тих уку са у име гру пе чи та ла ца. Љу ди око ли ша ју око кри ти-
ча ра ко је по шту је мо и, шта ви ше, с ко ји ма се сла же мо, за то што поч не мо да ве ру је мо 
њи хо вом уку су. По сто је ар гу мен ти за и про тив та кве тен ден ци је, а нај о чи глед ни ја ње на 
ма на је у то ме што мо же мо да из бег не мо про ши ри ва ње вла сти тих по гле да та ко што 
ће мо се окру жи ти ис кљу чи во иде ја ма исто ми шље ни ка. Али у слу ча ју ака дем ског кри-
ти ча ра, ми слим да је улог ве ћи. Чо век мо же не што да во ли или да не во ли, али ми из 
ака дем ског окру же ња, на ро чи то они ко ји се ба ви мо по пу лар ним ме ди ји ма, има мо 
по себ ну ду жност да об ја сни мо не што но во у ве зи с де ли ма о ко ји ма ди ску ту је мо. Све ту 
за и ста ни је по треб но ви ше обо жа ва те ља. По треб ни су му скеп ти ци, а уло га ака дем ског 
ис тра жи ва ча је су штин ски уло га пу на скеп ти ци зма.

(...) Ака дем ски ис тра жи ва чи ме ди ја тре ба ло би да се од у пру по зи ци ји aka-фа на, чак 
и ако је при хва та ју. Чи ње ни ца да је не што при јат но и угод но или до бро (или ло ше) не 
мо ра да се од ба цу је, на рав но, али би тре ба ло да иза зи ва смет њу, не ла го ду. Као ака дем ски 
ис тра жи ва чи ме ди ја, тре бао би да га ји мо сум њу у се бе у по гле ду ква ли те та и свр сис-
ход но сти де ла ко је про у ча ва мо. Тре ба ло би да ис ти че мо ту нео д луч ност че сто и јав но, 
ка ко би смо ис пле ли ком плек сни ју мре жу око ме ди ја – не са мо да хва ли мо или ку ди мо 
од ре ђе на де ла. У том сми слу, не сла жем се са Џеј со ном кад ка же да се „ми ху ма ни сти-
ча ри обич но не од ре ђу је мо као обо жа ва те љи пред ме та свог ис тра жи ва ња“. Ми слим 
да је то јед но став но са свим по гре шно, не са мо за про у ча ва о це по пу лар не кул ту ре. 
Нај че шће, ху ма ни сти ча ри се ге не рал но упу шта ју у оно што ра де упра во за то што су до 
уши ју за љу бље ни у то, би ло да је „то“ те ле ви зи ја, ви део-игре, Шек спир, Мар тин Хај де гер, 
сред њо ве ков на chan son de ge ste, грч ка лир ска пе сма или шта год дру го. Спе ци јал не ху-
ма ни стич ке кон фе рен ци је су тек оку пља ња обо жа ва те ља с ви ше чуд но об у че них уче-
сни ка. Ху ма ни сти ча ри су круп но о ки ро ман ти ча ри, чак и кад су чан гри за ва гун ђа ла.

При хва та ње по зи ци је aka-фа на је ло ша иде ја. Не за то што је не мо рал но или при-
ми тив но, већ за то што је то пре ве ли ко ис ку ше ње. Ми ко ји жи ви мо за вид ним жи во том 
та ко што за го ва ра мо зна чај ме ди ја мо ра мо, та ко ђе, да бу де мо не за до вољ ни њи ма. Тре-
ба ло би да пре и спи ту је мо не са мо се бе, сво је ко ле ге и сту ден те, већ и јав ност и кре а то-
ре на шег иза бра ног ме ди ја. Не би тре ба ло да бу де мо за до вољ ни. То је це на при ли ке 
да се жи ви од про у ча ва ња те ле ви зи је, ви део-ига ра или чак Шек спи ра.
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