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Масакр у Талси:1 историја у уметности и  
популарној култури (1921-2021)2

Апстракт: Историјски наративи преносе се на различите начине, који 
се често појме – чак и када то нису – као опипљиви, материјални остаци 
историје: предмети, слике, скулптуре, меморабилије, филмови, фото-
графије. Потреба да се историја „забележи“ у уметности најчешће је 
мотивисана намером да се садржај учини изванвременским, универзалним, 
да се уздигне на ниво симбола. Текст се бави процесом којим је злочин над 
афроамеричком заједницом, познат као масакр у Талси 1921. године, тек 
након стотину година постао јавно „видљив“.

Кључне речи: Масакр у Талси, расни протести, Марк Бредфорд, 
Надзирачи, Лавкрафтова земља.

1 Поред назива „масакр у Талси“ за исти догађај користе се и термини: „расни протести у 
Талси“, „погром у Талси“ и „масакр Црног Волстрита“. Комисија Оклахоме за проучавање расних 
протеста у Талси 1921, формирана 1997. године, приликом подношење извештаја 2001. и даље 
је користила првобитну терминологију. Иницијално именовања догађаја („расни протести“), не-
сумњиво је имало за циљ прикривање његове праве природе. У овом тексту прихваћен је термин 
„масакр у Талси“ који је 2021. године, на иницијативу Универзитета у Оклахоми, прихватила 
Конгресна библиотека у Вашингтону за своју каталогизацију уз образложење да квалификација 
„расни протести“ није довољно прецизна.

2 Подстакнут уметношћу и размишљањима Марка Бредфорда „о телу у временима криза”, 
рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта Човек и друштво у време кризе који фи-
нансира Филозофски факултет Универзитета у Београду.
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I

„Они су, у ствари, још увек заробљени у историји коју не разу-
меју, а све док је не буду разумели, неће моћи из ње да се избаве.“

Џејмс Болдвин, Моја тамница се затресла (1963)

Веће афроамеричке заједнице почињу да се формирају у Оклахоми не-
посредно по окончању Америчког грађанског рата (1861–1865).3 Виђена као 
„обећана земља“ због јефтине земље, Оклахома је била држава могућности за 
дошљаке свих раса. Ослобођеним робовима погодовала је и као територија на 
којој се обичаји и традиција старог Југа нису наглашено неговали. Почетком 
двадесетих година 20. века у Гринвуду, северном делу Талсе, називаном и 
„мала Африка“, живело је око осам хиљада људи. Иако је становништво ма-
хом радило „преко пруге“ у белачким деловима града заједница је била добро 
организована и сигурна за живот. Гринвуд је имао две школе, болницу, два 
зубара, три адвоката, продавнице за снабдевање, библиотеку, два биоскопа. 
Један се звао Земља снова. О главној улици говорило се као Црном Волстриту. 
Информисали су се из локалног Талса стара. На јавним окупљањима грађани 
су дебатовали о потреби да се законски санкционише пракса линчовања, да се 
заштите гласачка права Афроамериканаца, као и о нужности јачања заједнице 
развојем постојећих ресурса. Црни ветерани Првог светског рата критиковали 
су америчку демократију коју на својој кожи нису могли да осете. Тражили 
су правду и права за које су се борили далеко од куће, на које се председник 
Вудрo Вилсон непрекидно позивао, истовремено упитани над моралношћу 
тврдњи да су САД светски заштитник демократије, када нису могле да је 
спроведу у сопственој земљи.

На развој Гринвуда није се, без резерве, гледало у осталим деловима Тал-
се. Расистичка становишта да црно становништво мора да се задржи на дну 
друштвене лествице, те комодитет белачких организованих руља у спровођењу 
насиља за које никада нису кажњавани, кулминирали су 31. маја 1921. године. 
Дан раније десио се „инцидент“: бела оператерка Сара Пејџ вриснула је, док 

3 Први део овог текста сасвим сажето објашњава предисторију и сам масакр, детаљно видети: 
Scott Ellsworth, Death in a Promised Land. The Tulsa Race Riot of 1921, (Baton Rouge: Louisiana 
State University Press, 1982); Hannibal B. Johnson, Black Wall Street. From Riot to Renaissance in 
Tulsa’s Historic Greenwood District, (Fort Worth: Eakin Press, 1998); Tim Madigan, The Burning. 
Massacre, Destruction, and the Tulsa Race Riot of 1921, (New York: St. Martin’s Press, 2001); Alfred 
L. Brophy, Reconstructing the Dreamland: The Tulsa Riot of 1921, (Oxford: Oxford University Press, 
2002); Hannibal B. Johnson, Images of America. Tulsa’s Historic Greenwood District, (Charleston: 
Arcadia Publishing, 2014); Randy Krehbiel, Tulsa 1921. Reporting a Massacre, (Norman: University 
of Oklahoma Press, 2019) као и: Tulsa Race Riot, A Report by the Ohlahoma Commission to Study 
the Tulsa Race Riot of 1921 (February 28, 2001) https://www.okhistory.org/research/forms/freport.pdf 
(22. 12. 2021).
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је Дик Роуланд, црни чистач ципела, излазио из лифта зграде испред које је 
радио. Шта се том приликом тачно десило никада није реконструисано, али 
по свој прилици Роуланд се оклизнуо и случајно је згазио. Ипак, на насловној 
страни сутрашњег Талса трибјуна тврдило се да је реч о покушају силовања, 
као и да ће Роуланд који се налазио у притвору бити линчован. Више стотина 
белаца убрзо се окупило испред суднице тражећи да им се оптужени преда. 
Недуго потом, двадесетак наоружаних становника Гринвуда пристигли су на 
исто место нудећи помоћ надлежнима у спречавању линча. Одбијени су уз 
уверавање да је ситуација под контролом. Ипак, глас да је црно становништво 
наоружано брзо се ширио. Окупљених белаца ускоро је било око две хиљаде. 
Неки су покушали да провале у оружарницу Националне гарде. Истовреме-
но, наоружавала се и афроамеричка заједница. Њих седамдесет пет кренуло 
је да спречи линч након што су стигле (нетачне) гласине да белци продиру у 
зграду суда. Поново одбијени, кренули су назад ка Гринвуду када су окупљени 
покушали да разоружају једног од ратних ветерана. Пуцањ који је уследио – 
највероватније ненамеран – изазвао је општу пометњу. До поноћи ситуација се 
потпуно отргла контроли. Групе белаца похарале су продавнице оружја и муни-
ције. Домови и локали црних власника паљени су и рушени, људи су убијани 
на улицама и у кућама. Ватрогасним возилима онемогућен је пролаз. Бројне 
црне породице напуштале су Гринвуд, неке су покушавале да се сакрију, мање 
групе пружале су отпор. Полиција Талсе ангажовала је двеста педесет људи у 
смиривању „црначког устанка“. Када се појавила Национална гарда Оклахоме, 
њени припадници разоружавали су и хапсили становнике Гринвуда али не и 
беле нападаче. Рано ујутру, 1. јуна, појавили су се авиони из којих је пуцано, 
док су истовремено бацани запаљени предмети. У наредним сатима Гринвуд 
је спаљен до темеља. Према сведочењима очевидаца руљи је у томе помагала 
полиција. Црно становништво скривало се у шуми, околним местима, потом 
и у импровизованим прихватним центрима. Званично двадесет шест црнаца 
и тринаест белаца изгубило је живот. Тачан број страдалих до данас је остао 
предмет спорења. Различити извори помињу од стотину до тристотине жртава. 
Тридесетпет стамбених блокова је уништено, више од хиљаду породица остало 
је без дома. 
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Слика 1. Гринвуд након масакра (1921)

Неколико дана након трагедије уредник Талса трибјуна признао је да „неки 
наводи“ у тексту који је све започео нису билу тачни. У (белој) јавност кривица за 
све што се догодило усмерена је на „стране агитаторе“ који су „хушкали локално 
црно становништво на расну равноправност“. Проблематичном је означена и 
„погрешна одлука“ локалне афроамеричке заједнице да не верује у закон, већ 
да узме правду у своје руке. Оваквом интерпретацијом догађаја постављен је 
основ за системску акцију онемогућавања јавне помоћ у обнови, као и потоњих 
захтева за репарације. У периоду који је уследио становници Гринвуда могли су 
да се крећу искључиво са „зеленим ознакама“ на којима је писало „полицијска 
заштита“. Потписивали су их њихови бели послодавци а означавале су оне који 
раде и „не стварају проблеме“. Робовласнички концепт „добрих и лоших црна-
ца“, заснован на покорности и корисности постао је јасно видљив. Фотографије 
погрома штампане су као разгледнице. Важно је напоменути и да масакр у Талси 
није био једини те врсте током прве две деценија 20. века, а које је штампа истрај-
но називала „расним протестима“ прикривајући суштину ових догађаја који су 
заправо били напади белаца на животе и имовину афроамеричког становништва, 
брисањем читавих заједница као нпр. у Источном Сент Луису у Илиноју (1917) 
или у Окоуију (1920) и у Роузвуду на Флориди (1923). 
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Слика 2. Разгледница са фотографијом  
Гринвуда док гори (1921)

Заташкавање злочина убрзо је започето, као и прећуткивање сасвим раз-
личитих сећања црне и беле заједнице. Преживели сведоче како само неколико 
година након масакра неко ко би се доселио у Талсу не би ништа знао о свему. 
Ипак, често понављана тврдња да о догађају није писано, није и сасвим тачна. Да 
је књига и новинских чланака било видимо из приљежне ретроспекције Рендија 
Кребила.4 Овом утиску, по свој прилици, допринело је упадљиво чуђење коли-
ко се о догађају мало зна, којим започињу скоро све монографије и прилози у 
штампи. Једно од објашњења свакако је и изостанак помена масакра у школским 
програмима. Комисија Оклахоме за проучавање расних протеста у Талси 1921. 
основана је 1997. године. Резултате рада јавности је доставила 2001. године. 
Почетком 21. века, у измењеним друштвеним и политичким околностима, јавно 
сећање на овај злочин није више могло да се потисне. Серија Надзирачи, која 
ће Талсу 2019. године учинити светском темом – моћним утицајем какав само 

4 Видети детаљно: Randy Krehbiel, „The Years Since”, Tulsa 1921. Reporting a Massa-
cre, (Norman: University of Oklahoma Press, 2019), 197-230 као и „Bibliography” 291-300.
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популарна култура има – посредно ће говорити и о „корисном“ и „пожељном“ 
заборављању историје пошто утопију представља као простор у коме нисмо оп-
терећени сећањима. Историјски центар и меморијал Гринвуд се уздиже отворен 
је 2021. у години обележавања једног века од масакра. На фасади је исписан 
цитат Џејмса Болдвина: „Не можемо променити све са чиме се суочимо, али 
ништа нећемо променити док се не суочимо.“

Слика 3. Разгледница са фотографијом жртве масакра (1921)

Талса је 2020. била у фокусу америчке јавности и када је – након више-
месечног прекида предизборних активности услед пандемије вируса Ковид-19 
– председник Доналд Трамп изабрао да баш ту настави своју кампању. Одлука 
да то буде 20. јуна, тек дан након празника Џунтинт којим се у САД обележава 
крај ропства, чинила се посебно провокативном у околностима масовних про-
теста широм земље након што је у мају полиција убила Aфроамериканца Џорџа 
Флојда. Током говора у Талси председник је изнео свој став о споменицима 
херојима Конфедерације који су били на мети учесника протеста: „Разуларена 
левичарска руља покушава да вандализује нашу историју, оскрнави наше спо-
менике, наше прелепе споменике. Да сруши наше статуе и казни, поништи и 
прогони свакога ко се не повинује њиховим захтевима за апсолутном и потпуном 
контролом. Ми се не повинујемо, зато смо овде. Ова окрутна кампања цензуре 
и одстрањивања крши све што нам је као Американцима драго. Желе да униште 
нашу баштину како би наметнули свој нови репресивни режим.“5 У друштву 

5 Говор Доналда Трампа у Талси, 20. јун 2020. (19’23’’-20’12’’), https://www.youtube.com/
watch?v=3kD7rp3PEYE (22. 12. 2021).
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које истрајно наглашава важност историје за сопствени идентитет, разлоге због 
којих је страдање у Талси остало невидљиво скоро читав један век без сумње 
треба тражити управо у тој истој идеји. 

II 

„Познавање прошлости је једнако запањујуће достигнуће као 
познавање звезда. Астрономи гледају само у стару светлост. 
Нема друге светлости у коју би гледали. Та стара светлост 
мртвих или удаљених звезда давно је зрачила и до нас стиже 
тек у садашњости. Многи историјски догађаји, као астро-
номска тела, такође се десе много пре него што се појаве (…) 
Ови физички документи до квалификованих посматрача често 
дођу тек вековима и миленијумима након догађаја. Због тога 
је астрономима и историчарима следеће заједничко: и једни и 
други се баве појавама примећеним у садашњости, али које су 
се десиле у прошлости.“

Џорџ Кублер, Облик времена.  
Запажања о историји ствари (1962)

Савремени афроамерички уметник Марк Бредфорд, описујући свој начин 
рада, каже да је истински „заљубљеник у историју“, да је воли, да је увек волео, 
те додаје да воли и историју уметности, да воли да чита и да из тих интересовања 
увек нешто настане.6 Црни Волстрит и Спаљену земљу7 ствара 2006. године 
зачуђен – као и други пре њега – колико мало људи зна шта се десило у Талси.8 
Његови апстрактни радови започињу од затамњене ваздушне карте Гринвуда, 
делимично избрисаних планова улица, слојева изгребаних и поцепаних повр-
шина. У процесу деколажирања, слика се изједначава са темом, стварањем и 
уништавањем, рушевинама, несталим људима, несталим местом и временом. 
Црна боја доминира, као ознака демографске структуре кварта, као гареж након 
пожара, као документ у коме се нешто прекрива. Уметник који према сопстве-
ним речима „слика папиром“, ствара „скулпторалне слике“, слојевима који су 
прикривени, који израњају, који говоре о настајању, о времену, о нестајању које 
увек траје и никада није једноставно. Бредфордова Талса наслања се и на његова 
размишљања о градовима, о њиховим трансформацијама у широко схваћеном 

6 Марк Бредфорд, 2013. (1’18’’), https://www.thebroad.org/events/un-private-collection-robert-
rauschenberg (22. 12. 2021)

7 „Спаљена земља” је назив војне стратегије која подразумева да се приликом повлачења 
уништава комплетена непријатељска логистика. Име долази од најранијих облика примене када 
су спаљивани пољопривредни усеви како би се противнику онемогућили извори хране.

8 „Anita Hill in conversation with Mark Bradford”, Mark Bradford, (London: Phaidon, 2018), 27.
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процесу нестајања: од ратова, преко протеста и пљачки, до економског пропа-
дања и џентрификације. На глорификованом наративу о модернизацијском про-
цесу развоја америчког града, Бредфорд интервенише деидеализацијом. Креће 
тако што на мапу положи историју и сопствену имагинацију.9 Топографија је 
један од најважнијих елемената ових слика. Блокови, улице, простор у/на коме 
се живи, тако апстрактни на картама, у животу исписују координатни систем 
нечијих ограничења, могућности, перспективе… Бредфордове апстракције увек 
су о прикривеном испод (поцепаних) слојева, баш као и мапе од којих почиње. 

Слика 4. Марк Бредфорд, Спаљена земља (2006)

Када тврди да „као што дух фигурације обично стоји иза сваке апстракције“ 
а да се историја „не може избрисати шта год да радите“ пошто „прокрвари”10  
Марк Бредфорд посебним поступком скреће пажњу на занемаривана и заташ-
кавана повесна питања. Таква стратегија могла би да схвати као палимпсест, 
као уклањање првобитног текста да би се створио простор за ново исписивање, 
али са задржавањем важности односа изворног и новонасталог садржаја. Као 
писање преко писања, али не и једноставно брисање. Слично ономе што Џејмс 

9 Anderson Cooper, „Mark Bradford: The 60 Minutes Interview”, 2019, https://www.cbsnews.
com/news/artist-mark-bradford-the-60-minutes-interview-2019-12-22/ (22. 12. 2021)

10 Sebastian Smee, „Mark Bradford: Dance Again”, Mark Bradford, (London: Phaidon, 2018), 64.
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Болдвин дирљиво приповеда свом нећаку: „Други људи не могу да виде оно 
што ја видим сваки пут када угледам лице твога оца, јер су испод његовог да-
нашњег лица сва његова некадашња лица.“11 Бредфордови слојеви историје су 
слојеви невидљивих, „безначајних“ предмета/људи који не одговарају „великој 
уметности“/историји, а који је обликују када постану видљиви. У том укрштању 
и преплитању општег и личног искуства уочавају се друштвене и уметничке 
промене. И његово искуство припада, наравно, том низу. Када се присећа завр-
шетка школовања, апстракцију помиње као формат који га је привлачио управо 
зато што је презрени, „коначно деконструисани“, „лош простор“ мушких, белих 
привилегија. Опомињали су га да то није начин изражавања црног уметника, 
хомосексуалца.12 Бредфрод, међутим, апстракцију доживљава као простор за 
неиспричане приче, за мањинске гласове који су изостали из главног тока. То 
је некомпромитована зона у злоупотреби репрезентације. Док „видљива“ тела 
и предмети носе своје друштвено уписано значење, апстракција омогућава 
искорак из препознатљивих, ограничених оквира.

У делу Марка Бредфорда уочавамо и промену односа према историјској 
теми, слици рата, жанру катастрофе. Његов концепт се опажа као генеза типа. 
Слике, посебно историјске слике, сведоче увек више о тренутку у коме настају 
него о садржају на који сећају. Док разматрамо сâмо дело, уочавамо начин на 
који се друштвена стварност са њиме преплиће, као и значај и значење које 
добија у светлу промене доминантних становишта, те накнадних учитавања 
својствених, делимично или потпуно, измењеним политичким и идеолошким 
оквирима. Сведочимо, дакле, дуплој промени: 1) односа према историјском 
догађају, интерпретираном на нов начин и 2) савременој идеји о историјској 
композицији која више не глорификује, већ махом критикује. У том проце-
су такође нестаје и традиционално схваћена „добра слика“, пошто више не 
(може да) постоји „добра слика“ која није политички, идеолошки и друштвено 
прихватљива. Друштвени преображаји и комплексне политичке ситуације 
огледају се кроз промене у уметности, односно кроз стварање нових правила, 
„нове традиције“. Обликована Бредфордовим апстракцијама, „бојеним папи-
рићима“, трагедија у Талси суптилно је повезана са савременим тренутком и 
говори језиком овог времена. Освајајући простор, ствара идеју о (последњој 
у низу тренутних) коначности историјске слике, о компликованом, сложеном, 
контрадикторном америчком друштву. Друштву које свој идентитет везује за 
идеје прогреса и модерности, док истовремено конзервативизам препознаје као 
своју (другу) основну вредност.

11 Džejms Boldvin, „Moja tamnica se zatresla”, Sledeći put vatra, (Beograd: Darma Books, 2019), 
7. (orig. 1963)

12 Марк Бредфорд, 2019. (3’00’’-3’18’’), https://www.artandobject.com/video/mark-bradfords-
tomorrow-another-day-bma (22. 12. 2021)
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Бредфордов рад Сутра је нови дан изведен за павиљон САД на Бијеналу у 
Венецији (2017), насловљен репликом из романа Маргарет Мичел Прохујало с 
вихором (1936), екранизованим три године касније у култном класику америчке 
кинематографије, говори о уметниковом убеђењу о важности промишљања 
контрадикторне историје како би се инспирисале акције у садашњости. Рече-
ница – „сутра је нови дан“ – коју главна јунакиња Скарлет О’Хара изговара у 
завршници књиге/филма синоним је једне романтизоване визије (размишљања 
о) прошлости, као и привилегије једноставног „настављања даље“ без освртања 
на „прохујало“ време. Пригушени тон којим су интерпретиране реалне окол-
ности јужњачког живота негован је деценијама, посебно у популарној култури, 
филмовима и серијама. У својој површности, он међутим није баналан. Напро-
тив, био је веома опасан. Бредфорд сматра посебно важним да се говори о том 
романтизовању епохе из кога изостаје критика система на коме она настаје и 
опстаје. Раскошна јужњачка архитектура, широки кућни тремови, магнолије 
и памук, буколика атмосфера, кринолине, изазивају угодну носталгију и сету, 
без освртања на мученички робовски рад на коме се та економија развијала. У 
времену када се говори о забрани филмова и култури која се „отказује“, умет-
ник напомиње да има доста узнемиравајуће историје, али да се од ње не треба 
склањати, „треба се са њом суочавати и треба је уочавати”.13

Други Бредфордов рад који се бави америчким грађанским ратом, Пикетов 
јуриш (2017), настао је наменски за музеј Хршхорн у Вашингтону. Као подлогу 
од које почиње уметник користи увеличане фотографије циклораме Пола Фи-
липотоа Битка код Гетисбурга (1883). Циклораме су биле веома популарне 
крајем 19. века, забавне, попут неке врсте биоскопа свога времена. Описујући 
доживљај публике док стоји на платформи и посматра призор уз светлосне 
ефекте и музику, Бредфрод размишља о поступку којим посматрач и сам постаје 
учесник овог романсираног призора старе славе. Премда је реч о важној победи 
Уније – битка код Гетисбурга сматра се прекретницом грађанског рата – начин 
на који је садржај обликован ослања се на романтични конструкт антебелума. 
У свом поступку, пак, након што је лепио, сликао папиром и стварао слојеве 
слике, Бредфорд цепа, буши и кида. Рад коментарише као застрашујући, као 
посекотину, чак и као рану од метка. Важно је, међутим, не превидети да је овде 
реч о интервенцији на другом уметничком делу, а не самом догађају. Дакле, 
тема није грађански рат или битка код Гетисбурга, већ потоње интерпретације 
тих догађаја. Историја никада није објективна према Бредфордовом мишљењу, 
увек је то размишљање онога ко приповеда. Зато, говорећи сасвим искрено о 
сопственој слици, након што објасни како је желео да посматрач схвати да по 

13 Марк Бредфорд, 2018. (5’46’’-7’43’’), https://www.youtube.com/watch?v=qM5E3T-
4U2A&t=420s (22. 12. 2021)
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историји „треба копати, брисати је и ревидирати“ на питање да ли је ово тачнији 
приказ одговара: „Не верујем да је историја икада потпуно тачна”.14 

Дејмон Линделоф 2019. године нуди визију алтернативне историје САД 
у телевизијској серији Надзирачи, наставку семиналог класика суперхеројског 
жанра Алана Мура и Дејва Гибсона из 1986. године.15 Да радњу лоцира у Талси 
одлучује се након што је прочитао текст Та-Нахасија Коутса Случај репарација 
(2014): „Имао сам 43-44 године када сам чуо за масакр, питао сам се како је 
могуће да никада нисам чуо о томе?“16 Сматрајући да су Надзирачи одувек го-
ворили о прикривеним аспектима америчке историје, о страховима и траумама 
чинило му се да је питање расизма најболније питање које мучи нацију и као 
такво логичан избор овог времена. И редитељка серије Никол Кесл „посрамље-
но“, „бесно“, признаје да је за злочин први пут чула када је прочитала сценарио 
серије, која почиње масакром да би се радња потом наставила у 2019. години.17 

У Надзирачима срећемо све елементе трагедије у Талси: од сцене из био-
скопа која говори о новоосвојеним просторима развоја и видљивости афроаме-
ричке кулутре (дечак који ће преживети масакар гледа филм у биоскопу Земља 
снова), преко значаја црних ветерана, линчовања, до потребе да полиција и суд 
истински спроводе ред и закон. Једно од важних питања су и репарације, које 
су становници Гринвуда наводно стекли.18 У алтернативној историји оне се 
називају „редфордације“ по председнику Роберту Редфорду (алузија на идеју о 
Холивуду као бастиону либерализма) који је ступио на дужност након Ричарда 
Никсона. Већ на самом почетку сазнајемо и да то није свима по вољи. Свој бес 
према овом поступку америчке владе исказује десетогодишњи дечак, рођен 
након решења које презире, као симболична слика убеђења која се преносе и 
мржње која се учи. На констатацију свог сина да је дечак расиста, главна јуна-
киња Анђела Абар, одговара „Он није расиста али иде ка томе“. 

14 Anderson Cooper, „Mark Bradford: The 60 Minutes Interview”, 2019, https://www.cbsnews.
com/news/artist-mark-bradford-the-60-minutes-interview-2019-12-22/ (22. 12. 2021)

15 Серија Надзирачи дешава се у алтернативној стварности у Талси 2019. године. Иако се 
надовезује на садржај истоименог стрипа из 1986. године, главни протагонисти су нови ликови, 
чије се животне приче преплићу са актуелним питањима око којих је обликован садржај, као што 
су: масакр у Талси век касније, репарације, напади мотивисани расном мржњом, полиција која 
ради под маскама како би прикрила идентитет појединаца, насилни екстремисти, бели супрема-
цисти оличени у организацији Седма коњица.

16 Tambay Obenson, “Watchmen: How the 1921 Tulsa Race Massacre Influences the Series”, 
2019, https://www.indiewire.com/2019/10/watchmen-hbo-tulsa-massacre-1202182758/ (22. 12. 2021)

17 Kynala Phillips, “How HBO’s ‘Watchmen’ Brought the 1921 Tulsa Race Massacre to Life”, 
2020, https://www.wsj.com/articles/watchmen-tulsa-1921-trump-interview-11593528595 (22. 12. 2021).

18 Упркос многобројним затевима и препоруци Комисије Оклахоме за проучавање расних 
протеста у Талси 1921, афроамеричка заједница ни век након масакара није успела да се избори 
за репарације.
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О чувању сећања, моделима опстајања идеологија и идеја, говори и „спо-
меник“ Адријану Вејду, скулптура у злату, која је заправо капсула у којој се он 
налази. Вејд је жив, заштићен, сигуран до тренутка када ће његов повратак бити 
могућ. Другим речима, споменици су у најбуквалнијем смислу чувари идеја у 
процесу ишчекивања њиховог поновног успостављања. Кроз читаву серију пров-
лачи се и бесконачни низ објашњења о важности „скривања“ сећања/историје. 
Да би љубав између Анђеле и Калвина Абара/др Менхетна успела, он блокира 
сопствена сећања. Пилуле Носталгија које враћају у прошлост повучене су са 
тржишта зато што су се људи „фиксирали на своја најболнија сећања“. Истовре-
мено, главна јунакиња замало губи живот у процесу спознаје сећања свог претка. 
Идеја утопије као простора где нисмо оптерећени прошлошћу промовише се 
као алтернатива трагедијама и мржњама које у садашњост пристижу учењем и 
прихватањем (туђих) сећања као дела сопственог идентитета.

Слика 5. Споменик Адријану Вејду, серија Надзирачи (2019)

Слично Бредфородовој потреби да промишља интерпретацију, а не сам до-
гађај, у Надзирачима пратимо испитивање у тзв. капсули током кога се смењују 
иконични симболи САД: поља кукуруза, лого Тексака, америчка застава на 
Месецу, каубоји на коњима, јужњачка застава, планина Рашмор (са додатим 
Никсоновим ликом), Грант Вудова Америчка готика, мотоциклисти, Харијет 
Табман, афроамерички војници, њујоршке куле Близнакиње, црни бејзбол тим, 
Кип слободе, плакат Ми то можемо.19 Као и код Бредфорда, ни овде није реч 
о самим призорима и појмовима, већ значењу које им је приписано. Објашња-

19 Надзирачи, 2019. (епизода 1, 30’37’’-33’25’’)



45Др Симона Чупић, Масакр у Талси: историја у уметности и популарној култури ...

вајући шта је и како функционише капсула, Вејд Тилман/Огледало тврди да је 
компликована и да „одређује и показује негативне културне предрасуде које 
осумљичени иначе можда не би признао“. Када Лори Блејк закључи да је то 
„детектор за расисте“, он опаску квалификује као „превише поједностављену”.20 
Начин на који функционише културна репрезентација никада није једноставан. 
Како нешто преузимамо и означавамо не ослања се искључиво на његов садржај, 
већ на временом уписано и стечено значење, које не мора нужно да буде тачно, 
али његов симболички потенцијал мора бити неупитан.

Слика 6. Испитивање у капсули, серија Надзирачи (2019)

Тако срећемо још једну америчку икону – Ернеста Хемингвеја. Калвин 
Абар/др Менхетен чита За ким звона звоне (1940) и заправо нас упућује како 
ће се серија завршити.21 Спознају о жртвовању сопственог живота за друге, 
за виши циљ, добијамо овим цитатом, док се истовремено савремена борба 
пројектује као наставак оних на које се позива. „Нова борба“ се у том процесу 
означава као историјска, неупитна. Изједначена са историјским узором она је 
смештена у коначност дихотомије добро–лоше. Ово позивање на Хемингвејеву 
књигу заправо је двострука цитатност ако имамо на уму да је наслов романа 
преузет из Медитација у кризним тренуцима (1624) Џона Дона. Слика исто-
рије уочава се као непрекидно осмишљавање себе у сложеном низу подобних 
симбола.

У моћном телевизијском простору мрежа ХБО, за само две године, скренуће 
пажњу јавности на Талсу два пута. Након Надзирача, књига Лавкрафтова земља 

20 Надзирачи, 2019. (епизода 3, 20’45’’-21’16’’)
21 Надзирачи, 2019. (епизода 7, 53’30’’)
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(2016) Мета Рафа екранизована је 2020. године у истоименој серији.22 У изјави 
захвалности на крају књиге Раф каже да је његова „прича почела да поприма 
облик“ када је сазнао за „градове заласка сунца”23 и Зелену књигу за црне возаче. 
Узнемиравале су га мисли о заташкаваним причама и генерацијама које нису 
уочавале упадљиве недоследности демографија, несвесне насилне политике која 
их је обликовала.24 У телевизијској адаптацији Лавкрафтове земље Талса је та 
референтна тачка у којој се налази решење (Књига имена), на чијој херојској 
жртви и страдалништву опстаје будућност. Повратак у прошлост препознаје 
се као једини начин да се осигура будућност. У тој паралелној стварности Ати-
кус Фриман спашава сопственог оца али и трагично спознаје како прошлост 
ништа не може да измени. У преплету афроамеричких рана, траума и страдања, 
уз сцене масакра у Талси одзвања поезија Соње Санчез – „Где је твоја ватра? 
Кажем где је твоја ватра? Зар је не осећаш како долази из прошлости?“ – сти-
хови који храбре и сећају на претке који су упркос свему опстали.25 Говорећи 
о свом односу према Талси, Мет Раф инсистира да је једини начин да се са 
„културном амнезијом“ изађе на крај истина – истина о томе шта се догодило 
и како се догодило, као и да се причају неиспричане приче из прошлости да би 
се разумела историја једне земље.

Историју земље опевао је и Боб Дилан 2020. године у Најгнуснијем уби-
ству. Иако се наслов односи на 1963. годину и атентат на председника Џона Ф. 
Кенедија, чујемо и стих „Одведи ме назад у Талсу на место злочина“. Реч је о 
очигледној референци на класик вестерн свинга Одведи ме назад у Талсу, који 
је Боб Вилс снимио 1941. године. У првобитној верзији наратор одласком из 
Лујзијане у Талсу шаљиво покушава да „побегне’“ од брака. Ипак, иза фриволног 
тона помаља се мрачна тескоба друштвене стварности: „Мала пчела сиса цвет/ 
велика добије мед/ Црња гаји памук/ белац добије паре“.26 Већ од 1946. године 

22 Лавкрафтова земља прати потрагу младог Афроамериканца Атикуса Фримана за неста-
лим оцем. Мистерије, магија и тајне секте преплићу се са реалношћу живота и расизма у САД 
педесетих година 20. века. 

23 Термин „град заласка сунца” (”sundown town”) означавао је градове, некад чак и читаве 
округе, у којима су живели искључиво белци а који су имали ограничења о задржавању небелач-
ког становништва. На административним границама града/округа налазиле су се табле на којима 
је оглашавано да „само белци након заласка сунца” могу ту да бораве. Циљ је био спречавање 
формирања афроамеричких заједница, али и кретање начелно пошто је често било немогуће 
стићи од једног до другог места ’током дана’, те се на тај начин практично вршило ограничавање 
присуства у најширем могућем смислу.

24 Tim Landes, „Smells like Tulsa”, 2020. https://www.tulsapeople.com/the-voice/smells-like-tulsa/
article_d447c62e-fdf0-11ea-b604-f77722f951e0.html (22. 12. 2021) У међувремену су за водич и ове 
градове, више мрака него заласка сунца, сазнали многи. Филм Зелена књига Питера Фарелија, 
Америчка филмска академије прогласила је најбољим остварењем 2018. године.

25 Лавкрафтова земља, 2020. (епизода 9, 39’58’’-46’50’’)
26 У оригиналу: “Little bee sucks the blossom/Big bee gets the honey/Darkies raise the cotton/

White man gets the money”, https://www.youtube.com/watch?v=BCjbMdY8dZE (22. 12. 2021).
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расистички термини алтернирани су са „сиромашни момак“ и „богаташ“, при-
кривајући расне проблеме „универзалнијим“ класним неправдама. Када Дилан 
осамдесет година касније стих о Талси допуни са „одведи ме на место злочина“ 
подсећа нас не само на историју расизма од кога се није имало где побећи, већ 
и на више „најгнуснијих убистава“ у америчкој историји.

Историјски наративи преносе се на различите начине, који се често појме 
– чак и када то нису – као опипљиви, материјални остаци историје: предмети, 
слике, скулптуре, меморабилије, филмови, фотографије. Потреба да се историја 
забележи у уметности најчешће је мотивисана намером да се садржај учини 
изванвременским, универзалним, да се уздигне на ниво симбола. Пикасова 
Герника (1937) препознаје се тако као метафора страдања цивила, а тек потом 
као локална баскијска трагедија. Статус „великих“ уметничких дела, која су 
истовремено и политичка, обликује иконични начин на који их публика разуме. 
Из тог статуса произилази видљивост у етаблираним просторима, те после-
дично неометаност сећања која чувају. Разумљива је зато наглашена потреба 
афроамеричке заједнице да сопствену историју пронађе и види управо на тим 
местима, вековима резервисаним за „друге“ историје. Шта освајање, тог затво-
реног, „елитног културног простора“ значи? Да ли би масакр у Талси могао да 
остане невидљив скоро читав век да је био „уметнички обрађен“? Од момента 
када је 2012. године слика Марка Бредфорда Спаљена земља изложена у стал-
ној поставци музеја Броуд у Лос Анђелесу постала је повод да се јавно говори 
о непријатним историјама, да се појашњава контекст, да се оголе трагедије и 
неправде. 

Уметност која интерпретира историју није, свакако, ни нова, ни ретка фор-
ма. У савременом свету, најмоћнију видљивост ипак има интерпретација про-
шлости из домена главног тока популарне културе. Наравно, то што она не мора 
нужно да буде и „историјски тачна“ – правдано уметничком слободом – никако 
не значи да се њен утицај може довести у питање. На такво „учење“ историје 
опомиње (фиктивни лик) Дејл Пити, иначе доктор историјских наука, који у 
Надзирачима серију Минуташи описује као „ђубре“ које „врви од историјских 
грешака”.27 Знањe које се стичe гугловањем, твитовањем, википедовањем, 
блоговањем, те „разумевањем“ филмова и серија крупно је и важно питање. 
Када је прва епизода Надзирача емитована у октобру 2019. на Гуглу је претрага 
догађаја у Талси „бустована“.28 Публика данас о историји „лако“ „сазнаје“ из 
бројних сугестивних, често заводљивих и опортуних интерпретација, које се 
по правилу исказују као коначне истине. Широко схваћен појам „слободног“, 
„уметничког“ виђења у новостеченом простору виртуелног света може бити 

27 Надзирачи, 2019. (епизода 4, 29’46’’-30’39’’)
28 Tambay Obenson, “Watchmen: How the 1921 Tulsa Race Massacre Influences the Series”, 

2019, https://www.indiewire.com/2019/10/watchmen-hbo-tulsa-massacre-1202182758/ (22. 12. 2021).
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повод и за размишљање о усменим историјама. Оне су (најчешће) „истините“ 
из угла онога ко их износи али и обликоване његовим местом у тој историји. 
Колико је, дакле, личних историја потребно да би се стекао утисак о „општој“ 
или „тачној“ историји? Истовремено, када погледом из садашњости коригујемо 
садржаје из прошлости, сведочимо о променама, тријумфалном покоравању 
историје, опажамо контролу над јавним говором, популарном перцепцијом, 
системом вредности али и над догађајима и појединцима које треба сакрити 
и/или „отказати“. Гледање никада није сасвим лично и произвољно. Оно је 
социјални производ одређеног историјског контекста. Да парафразирам Тамар 
Герб, нико неће спорити да се из позиције друге културе или историјске епохе 
другачије гледа. Из многоструких садашњости настају многоструке историје. 
Век након масакра, Талса је постала универзална прича о прогону, метафора 
афроамеричких страдања. Али не заборавимо да серија Надзирачи има флуи-
дан крај, на гледаоцу је да га заврши. Будућност (историје) никада није готова.
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Summary

Simona Čupić, PhD

The Tulsa Race Massacre: History in Art and Popular Culture (1921–2021)

Historical narratives are transferred in various ways, which are often understood – even 
when this is not the case – as tangible, material remnants of history: objects, paintings, sculp-
tures, memorabilia, films, photographs. The need to make a record of history in the realm of 
art is most often motivated by the intention to make its contents timeless, universal, to elevate 
them to the level of symbols. The status of “great” works of art, which are simultaneously 
political as well, shapes the iconic manner in which the audience understands them. It is this 
status that gives rise to their visibility in public spaces, and consequently to the preservation 
of the memories contained within them from violation. Could the Tulsa race massacre of 
1921 have remained invisible for almost a century if it had been subjected to an “artistic 
treatment”? From the moment when, in 2012, Mark Bradford’s painting Scorched Earth was 
exhibited at The Broad Museum in Los Angeles, it has provided the impetus to speak publicly 
of disturbing histories, to clarify their context, to expose tragedies and injustices done and 
suffered to the public eye. In the contemporary world, perhaps the most powerful visibility 
is commanded by interpretations of history from the domain of mainstream popular culture. 
Insights gained through googling, tweeting, Wikipediaing, blogging, and “understanding” 
gained from films and series constitute a major and significant issue. When the first episode 
of the Watchmen series was broadcast in October 2019, this resulted in the boosting of Goog-
le searches pertaining to the event that occurred in Tulsa in 1921. At the same time, when, 
looking from the perspective of the present, we intervene to correct perceptions of contents 
from the past, we testify to changes, a triumphant subjugation of history, we perceive that 
control is exerted over public discourse, popular perception, the system of values, as well 
as events and individuals who are to be hidden from view and/or cancelled. From multiple 
presents, multiple histories arise.

Keywords: Tulsa race massacre, racial protests, Mark Bradford, Watchmen, Lovecraft 
Country.


