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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА: 

ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
Под политичком културом стандардно подразумевамо скуп 
веровања, вредносних ставова и дискурзивних пракси 
који уређује однос одређене заједнице према политичком 
систему и политичким процесима у њему. Утолико се 
обично говори о политичкој култури различитих држава 
или региона, односно одређених група. Понекад је реч о 
политичкој култури крупнијих ентитета (нпр. Запада или 
Латинске Америке), или о политичкој култури неке особе.

У овом темату питањима политичке културе се прилази из 
знатно шире перспективе. 

Тако Иван Миленковић синтагму политичка култура 
тематизује у односу на културу као нормативан појам, одакле 
произлазе питања да ли такво одређење сугерише да нема  
културе која је неполитичка, те да ли се политичка култура 
супротставља политичкој некултури? Ова разматрања он 
уписује између културе сећања и њој супротстављене друге 
стране медаље – културе заборава. 

Иван Младеновић и Стефан Мићић у својим прилозима 
политичку културу разматрају у контексту политичке 
филозофије Џона Ролса, односно оних питаања која покреће 
његова књига Политички либерализам. Младеновић 
анализира Ролсову концепцију политичке културе 
демократског друштва. Затим износи и разматра извесне 
примедбе Ролсовом схватању везе између политичке 
културе демократског друштва и његове концепције 
политичке теорије, да би на овоме утемељио сопствену 
оцену вредности нормативне политичке теорије. Стефан 
Мићић се бави приговорима које је на Ролсову концепцију 
изнео Џозеф Раз: мада те приговоре сматра оправданим, 
обеснажује Разов закључак о важењу Ролсове теорије. 

Јелена Ђурић разматра једну поткултуру – пермакултуру 
– која, иако у извесном смислу осуђена на маргиналност, 
ипак представља некакав коректив постојећој либералној 

АЛЕКСАНДАР ПРЊАТ
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AЛЕКСАНДАР ПРЊАТ

политичкој култури и има, како ауторка сматра, потенцијал 
да прерасте у посебну политичку културу.

Маја Ћук и Милица Станковић у својим текстовима 
политичкој култури прилазе из феминистичког угла. Маја 
Ћук ишчитава романе Лето пре сумрака Дорис Лесинг 
и Животи девојака и жена Алис Манро из перспективе 
родне политике. Утемељујући своје паралелно читање ових 
књижевних дела на истраживању сексуалних политика које 
је изнела Кејт Милет, Маја Ћук уочава њихове значајне 
паралеле управо у мотиву наметања социјалних улога и 
идентитета протагонисткињама од стране доминантно 
патријахалне културе. Милица Станковић истражује 
конструкцију идеалне жене (у једном случају еманциповане, 
у другом мање-више традиционалне) у два гламурозна 
женска часописа данашње Србије, закључујући да се, и 
поред разлика, у оба случаја заправо понавља исти родни 
стереотип.

Слободанка Ракић Шефер,  
Корпе пуне миља, уље на платну, 2015.
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду,  
Фа кул тет по ли тич ких на у ка;  

Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд

DOI 10.5937/kultura1549011M
          УДК 316.75:141.7 

               316.72:172 
                       37.034/.035:172

оригиналан научни рад

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА  
КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

Сажетак: Ако је рад на про шло сти би тан сег мент сва ке кул ту
ре, он да би се по ли ти ка мо гла од ре ди ти као упра вља ње се ћа њем. 
По ла зе ћи од Ни че о вог пој ма ре сан ти ма на и Де ле зо вог чи та ња Ни
чеа, овај текст на сто ји да по ка же на ко ји на чин и под ко јим усло
ви ма по ли ти ка ар ти ку ли ше ци ље ве не ке кул ту ре. Здра ва, ак тив на, 
про дук тив на кул ту ра, об ли ку је су ве ре ног и са мо све сног гра ђа ни
на, сло бод ног по је дин ца ко ји уме да ре а гу је. Кул ту ра ре сан ти ма на, 
то ме на су прот, ства ра за јед ни цу по да ни ка ко ји, пре ма ни че ан ско
де ле зов ској фор му ли, не ак ти ви ра ју сво ју ре ак ци ју у име пе три фи
ко ва не про шло сти. Ока ме ње ном и ин стру мен та ли зо ва ном се ћа њу 
Ни че су прот ста вља моћ за бо ра вља ња као сво је вр сни лек.

Кључнеречи: Ни че, Де лез, се ћа ње, за бо рав, кул ту ра, по ли тич ка 
кул ту ра, па ра докс

Се ћа ње је за гно је на ра на.

Ни че

Кул ту ра се ћа ња1

Се ћа ње је са др жи на кул ту ре, а кул ту ра је об лик се ћа ња. 
И не са мо то: кул ту ра об ли ку је се ћа ње. Пе ри клов по смрт-
ни го во р уте ме љу ју ћи је чин јед не кул ту ре.2 Го во ри ти о 

1 Текст је на стао у окви ру про јек та Род на рав но прав ност и кул ту ра гра-
ђан ског ста ту са: исто риј ска и те о риј ска уте ме ље ња у Ср би ји (број 
47021), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за просвету, на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

2 О жан ру по смрт ног го во ра у Ати ни ви де ти бри љант ну књи гу: Lo ra ux, 
N. (1993) L’In ven tion d’Athènes: Hi sto i re de l’o ra i son funébre dans la cité 

ИВАН МИЛЕНКОВИЋ
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ИВАН МИЛЕНКОВИЋ

култури се ћа ња уто ли ко је сво је вр сни пле о на зам. Про шлост 
је нај ја ча вре мен ска ди мен зи ја кул ту ре. Не ста бил на са да-
шњост и не из ве сна бу дућ ност сто је на њој као на ра ме ни ма 
ди ва. Исто вре ме но, од нос кул ту ре пре ма про шло сти упу ћу-
је на ви тал ност те кул ту ре, ако је отво ре на, од но сно на ње ну 
скле ро тич ност, ако је за тво ре на. Као ак тив на, кул ту ра увек 
ту ма чи про шлост, што не са мо да про шлост увек чи ни не из-
ве сном и ни кад не до вр ше ном ди мен зи јом – иа ко се, раз у ме 
се, оно што се до го ди ло до го ди ло на не по вра тан на чин – већ 
и кул ту ру ле ги ти ми ше као ства ра лач ку, гип ку, отво ре ну, ин-
тер пре та тив но са мо све сну. С дру ге стра не, ако се схва ти као 
оно што це мен ти ра, или ар ми ра про шлост, ка да де лу је као 
про из вољ ни ту мач про шло сти у чи јем се ту ма че њу ме ша-
ју мит, фан та зма го ри ја и чи ње ни це (као у не дав ном по ку-
ша ју „кон стан ти ни за ци је” срп ске кул ту ре), та ква кул ту ра је 
скле ро тич на, сте ре о ти пи зо ва на, не здра ва. Та ква кул ту ра не 
ре а гу је, не го пам ти. Она не де лу је, не го ве жба сво је мне мо-
тех нич ке спо соб но сти. Здра ва кул ту ра пам ти и уме да за-
бо ра вља. Ри ту а ли у ко ји ма пре о вла ђу је ана хро ност – тр ке 
ко њи ма у Си е ни, ре ци мо, или „Сињ ска ал ка” у Си њу – не 
упу ћу ју на ју нач ку про шлост, ни ти су се ћа ње у ја ком сми-
слу, већ све до че о де ло твор ном за бо ра ву. Ри ту а ли европ ских 
кра ље ви на, ре ци мо, ни су до зи ва ње „бо ље про шло сти”, већ 
кул ту рал но об ли ко ва ње се ћа ња. Ту је реч, на из глед па ра док-
сал но, о сна зи за бо ра ва. Али ако јед на кул ту ра, иста она, 
ре ци мо, ко ја 300 го ди на не гу је „Сињ ску ал ку”, при ста не 
на кул ту рал но пе три фи ко ва ње про бле ма тич ног рат ног по-
хо да из бли же про шло сти, та ин тер пре та тив на кул ту рал на 
ин тер вен ци ја бр ка про шлост и са да шњост ути ру ћи крај ње 
не бе збед не пу те ве ка бу дућ но сти.3 У не сло бод ној, збу ње-
ној кул ту ри, се ћа ње се пре пли ће са са да шњо шћу и, у том 
пре пли та њу, са да шњост по при ма чу до ви шне об ли ке, об ли-
ке без ја сних од ре ђе ња, по ма ло као фи гу ре на Пи ка со вим 
сли ка ма ко је фи гу ре у се би сје ди њу ју ви ше вре мен ских ди-
мен зи ја и про сто р них пер спек ти ва, па но га без про блема 

clas si que, Pa ris: Payot.
3 Ов де, да бо ме, од ред ни ца „бли жа про шлост” ни је кључ на. Но ву ста но-

вље ни пра зник у Ср би ји, та ко зва ни пра зник др жав но сти, на сто ји да 
уве де у ко лек тив но се ћа ње дан ка да је до не сен Сре тењ ски Устав, да кле 
до га ђај од пре два ве ка. И та кул ту рал на ин тер вен ци ја гру бо бр ка ни-
вое. О бр ка њу ни воу и сми слу по на вља ња ви де ти бри љант ну ана ли зу: 
Деле за, Ж. (2009) Раз ли ка и по на вља ње, пре вод Ми лен ко вић, И., Бе о-
град: Фе дон, стр. 14. „При вид ни па ра докс пра зни ка је сте: по но ви ти ’оно 
што не мо же по че ти из но ва’, ’што се не мо же по но ви ти’. Не до да ва ти 
не ки дру ги и тре ћи пут оно ме што се до го ди ло пр ви пут, већ пр ви пут 
усме ри ти ка ’ен тој’ мо ћи.” Хр ват ски и срп ски при мер, ме ђу тим, упу ћу-
је да су кул ту рал не ин тер вен ци је иза шле из па ра док са и уни фи ко ва ле, 
петрифико ва ле син гу лар ност. 
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изви ре с ме ста где се, обич но, на људ ском те лу на ла зи уво. 
Чу до ви ште ни је, на про сто, оно што од сту па од нор мал ног 
(Адолф Ајх ман ни је чу до ви ште, ка ко упо зо ра ва Ха на Арент, 
зло ни је чу до ви шно, оно је ба нал но), већ оно што се опи ре 
од ре ђе њи ма (Ајх ман је не до хва тљив не за то што је фа сци-
нан тан, као Со крат ре ци мо, већ за то што је ба на лан; Ајх ман 
је, за хва љу ју ћи сво јој без о блич но сти, био у ста њу да бес ко-
нач но уз ми че, да ис трај но из ми че сва ком об ли ку, да се не-
пре ста но по зи ва на од су ство од го вор но сти, на то да он ни је 
био у ста њу да до не се од лу ку, да кле ни је био ка дар за по ли-
тич ки чин; и то је би ло тач но, ње га је на ци стич ка кул ту ра 
об ли ко ва ла не као гра ђа ни на, већ као по слу шног по да ни ка). 

На овом ме сту отва ра се па ра докс свој ста ва. С јед не стра не 
гра ђан ски иден ти тет је сте ап страк тан и де фи ни ше се упра-
во од су ством уна пред да тих свој ста ва. Мо дер ни гра ђа нин је 
фор ма чи ја са др жи на ни је уна пред од ре ђе на, те од го вор ност 
за са др жи ну сно си сам по је ди нац. С дру ге стра не, иа ко фор-
ма, гра ђа нин не мо же би ти нео бли ко ван не ка квом кул ту ром. 
Гра ђа нин је са да по је ди нац ко ји сту па у не до вр шен, не за-
тво рен, не ста би лан од нос са кул ту ром, ства ра ју ћи пер ма-
нент ну на пе тост та мо где је не ка да, да кле у пар ти ку лар ној 
кул ту ри, би ло не у пит но уто чи ште. Од нос гра ђа ни на и кул-
ту ре ни је ви ше на про сто дат, већ је ди на ми чан, под ло жан 
по ста вља њу пи та ња. Гра ђа нин би, уто ли ко, био не свој стве-
на свој стве ност, оно што се од ре ђу је од су ством кул ту рал не 
са др жи не (на ци о нал но од ре ђе ње, ре ци мо, пре од лу ке са мо-
га гра ђа ни на). Бит на је, да кле оп шта и ну жна фор ма, док је 
са др жи на ак ци ден тал на. Ако би се, са да, кул ту рал на ак тив-
ност од ре ди ла као про из во ђе ње уни вер зал не фор ме, јед ним 
ци нич ним пре о кре том – на ко јем је, уо ста лом, ин си сти рао и 
сам Ајх ман – до шли би смо до чо ве ка ли ше ног свих мо рал-
них свој ста ва, од го вор ног је ди но за по слу шно из вр ша ва ње 
на ло га ау то ри те та. Али Ајх ман ни је гра ђа нин, јер ни је об ли-
ко ван као ак тив на је дин ка, већ као по слу шни пи он. Свој ство 
гра ђа нина је сте ак тив ност. Не свој стве на свој стве ност огле-
да се у сло бод ном об ли ко ва њу по гле да на свет, у су о ча ва њу 
са ње го вом мно штве но шћу, а не у по вла че њу у је дан ра зу-
мљи ви свет. Обра зо ва ње та квог гра ђа ни на циљ је мо дер не 
кул ту ре. 

Али ко и ка ко од ре ђу је ци ље ве кул ту ре, ако је кул ту ра већ 
од ре ђе на, у сво јој нај ва жни јој ди мен зи ји, од но сом пре ма 
про шло сти, пре ма се ћа њу ко јим се хо мо ге ни зу је за јед ни-
ца? И да ли би сна га за бо ра ва, у та ко од ре ђе ној кул ту ри, 
ну жно мо ра ла да бу де не га тив на ве ли чи на, или би смо, за јед-
но с Ни че ом, мо гли да ми сли мо за бо рав не као пу ку инерт-
ну, па сив ну, не де лат ну ве ли чи ну, већ као услов мо гућ но сти 
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здравља јед не кул ту ре? Да ли се, дру гим ре чи ма, мо же мо 
учи ти за бо ра ву? 

Ци ље ви кул ту ре

Син таг ма „по ли тич ка кул ту ра” им пли ци ра ба рем два не га-
тив на од ре ђе ња: 1. при дев „по ли тич ка” су ге ри ше да кул ту ра 
мо же би ти и не по ли тич ка; 2. по ли тич ка кул ту ра су прот ста-
вља се по ли тич кој не кул ту ри. На дру гом ме сту твр ди ли смо 
да је „по ли тич ка кул ту ра” сво је вр сни ок си мо рон: кул ту ра 
је увек по ли тич ка, не ма не по ли тич ке кул ту ре.4 „Ау то ном на 
кул ту ра” уто ли ко је из раз ко ји ну ди про тив реч не са др жа је. 
С јед не стра не то је пле о на зам: кул ту ра је, по де фи ни ци ји, 
ау то ном на. Кул ту ра ко ја ни је са мо за ко но дав на ни је кул ту ра. 
С дру ге стра не то је ок си мо рон: кул ту ра као кон текст, као 
по себ ност, ни ка да ни је ау то ном на јер она је увек за хва ће на 
у мре жу од но са с дру гим кул ту ра ма.5 Чак и ка да са мој се би 
да је за ко не, она ни је и са мо до вољ на, ау тар хич на, још ма-
ње ау тох то на. Ап со лут ност кул ту ре је ре ла тив на. Кул ту ра 
би, уто ли ко, би ла ау то но ми ја за ви сно сти. Кул ту ра као без-
у слов ни услов. Кул ту ра као ок си мо рон. Нај зад, „ау то но ми-
ја култу ре” су ге ри ше и мо гућ ност раз ли ко ва ња кул ту ре од 
дру гих обла сти људ ско га све та, као ка да го во ри мо, ре ци мо, 
о ау то но ми ји по ли ти ке, или ау то но ми ји умет но сти. Про-
блем је, ме ђу тим, што је људ ски свет, као ве штач ки свет, као 
не при ро дан свет, увек кул ту ра лан и не по сто ји ни шта у све-
ту од ре ђе ном кул ту ром што ни је кул ту рал ни про из вод. Свет 
је кул ту ра. То је оно што Ха на Арент на зи ва human ar ti fi ce, 
чо ве ков ве штач ки свет.6 Не по сто ји тач ка из ван кул ту ре ко-
ја би кул ту ру од ре ђи ва ла као кул ту ру. Кул ту ра је са мо ре фе-
рен ци јал ни си стем. Де фи ни ци ја кул ту ре, сва ка де фи ни ци ја, 
би ло ко ја од не бро је но мно го де фи ни ци ја, увек је већ кул ту-
рал но од ре ђе на.7 Де фи ни ци ја кул ту ре са ма је кул ту ра, де фи-
ни ци ја кул ту ре је сте кул ту ра. Не кул ту ра је та ко ђе кул ту ра. 

4 Ми лен ко вић, И. По ли ти за ци ја кул ту ре и кул ту ра по ли ти за ци је, у: Кул
ту ра, род, гра ђан ски ста тус, ур. Ду ха чек, Д. и Лон ча ре вић, К. (2012), 
Бе о град: Цен тар за сту ди је ро да и по ли ти ке, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка.

5 О кул ту ри као кон тек сту ви де ти: Ми лен ко вић, И. (2015) Па ра док си кон-
тек ста: хе те ро то пи је Ми ше ла Фу коа, Кул ту ра бр. 147, Бе о град: За вод за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

6 Arendt, H. (1958) Con di tio hu ma na, Chi ca go/Lon don: The Uni ver sity of 
Chi ca go Press, р. 88, 136.

7 Ве ро ват но нај о бу хват ни ји по ку шај да се на јед ном ме сту об у хва ти што 
ве ћи број де фи ни ци ја кул ту ре и да ље је сту ди ја: Kro e ber, A. L. and Kluc-
khohn, C. (1952) Cul tu re: a cri ti cal re vi ew of con cepts and de fi ni ti ons, Pa-
pers, 47 (1), Cam brid ge, Mass: Pe a body Mu se um of Ar cha e o logy and Et hno-
logy. Исто вре ме но, тај рад по ка зу је у ко јој ме ри је де фи ни ци ја кул ту ре 
кул ту рал но од ре ђе на, да кле са мо ре флек сив на и са мо ре фе рен ци јал на.  
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Го во ри ти о ау то но ми ји кул ту ре, да кле, има сми сла са мо ако 
кул ту ру на сто ји мо одво ји ти од при ро де, али ту се из но ва 
сусре ће мо с не га тив ним од ре ђе њем, већ са др жа ним у пој му 
кул ту ре: кул ту ра ни је при ро да. 

Дру га им пли ка ци ја, по ко јој се по ли тич ка кул ту ра су прот-
ста вља по ли тич кој не кул ту ри, пре по зна је се као ма њак ви-
со ке кул ту ре код по ли тич ких пред став ни ка од ре ђе не за јед-
ни це. Ко ло кви јал ни је, реч је о не кул тур ним љу ди ма. Ка да 
је вла да ју ћа по ли тич ка ка ста об ли ко ва на еле мен тар ном, или 
при ми тив ном кул ту ром, што зна чи кул ту ром ко ја још ни је 
до спе ла до са мо ре флек си је – ет нич ка при пад ност као нај ви-
ши из раз за јед ни штва, на при мер – она не успе ва кул ту ру да 
раз у ме као моћ об ли ко ва ња, као про цес обра зо ва ња, а на ро-
чи то са мо о бра зо ва ња гра ђа на и за јед ни це. У при ми тив ним 
об ли ци ма кул ту ре при род ност се не да раз лу чи ти од кул ту-
рал них кон стру ка та. Шта ви ше, упра во је при род ност нај ви-
ши циљ кул ту ре. У тим слу ча је ви ма оно по ли тич ко схва та 
се на на чин Кар ла Шми та, као про из во ђе ње не при ја те ља, 
од но сно као си стем иден ти фи ка ци ја ко је прет хо де са мом 
по ли тич ком. Ова ква по ли ти ка, уто ли ко, не но си еман ци па-
тор ски, већ кон зер ва тив ни и кон зер ви ра ју ћи ка рак тер.8 Не-
до ста так по ли тич ке кул ту ре се, да кле, у овом слу ча ју раз у-
ме као не до ста так кул ту ре уоп ште. Озбиљ ни је је, ме ђу тим, 
што тај и та кав не до ста так упу ћу је на не до ста так сми сла за 
по ли тич ко, на по ли тич ку не пи сме ност, од но сно на не до ста-
так сми сла по ли тич ког, те се ре че ни не до ста так, уне ко ли ко 
па ра док сал но, по ка зу је као де по ли ти зо ва ње оно га што би 
има ло би ти еми нент но по ли тич ким: јав ни се про стор при-
ва ти зу је и пе р со ни фи ку је, а за јед ни ца се оку пља око лич но-
сти, а не по ли тич ког пред став ни ка, или по ли тич ке фи гу ре. 
Ве бе ров ха ри змат ски во ђа, од но сно ње го ва под вр ста оли че-
на у „сло бод ном де ма го гу”, у име сво је ха ри зме де по ли ти-
зу је јав ни про стор, те ње го ва ха ри зма сту па на ме сто ис пра-
жње но од по ли тич ког.9 Нај о збиљ ни ја по сле ди ца не до стат ка 

8 Упорeдити: Шмит, К. (2001) По јам по ли тич ког, нор ма и од лу ка, пре вод 
Ба ста, Д., Бе о град: Фи лип Ви шњић. Ова ко ар ти ку ли са ном пој му по ли-
тич ког нај про ро до р ни је се су прот ста вља Жак Ран си јер уво де ћи раз ли ку 
из ме ђу по ли ти ке и по ли ци је, при че му се „по ли ци ја” по ја вљу је као оно 
што учвр шћу је по ре дак ко ји по чи ва на не у пит ним иден ти те ти ма, док 
се по ли ти ка по ја вљу је као оно што еман ци пу је од иден ти те та и ну ди 
„не мо гу ће иден ти фи ка ци је” као par ex cel len ce по ли тич ки гест. О „не мо-
гу ћим иден ти фи ка ци ја ма” ви де ти: Milenković, I. (2014) Ne mo gu će iden-
ti fi ka ci je Jac qu es-a Ran ci èr-a, Up & Un der gr o und бр. 25/26, Za greb. Упо-
ре ди ти: Ран си јер, Ж (2012) На ру бо ви ма по ли тич ког, Бе о град: Федон; 
Ран си јер, Ж. (2014) Не са гла сност, пре вод Ми лен ко вић, И., Бе о град: 
Фе дон. 

9 Ве бер, М. (1998) По ли ти ка као по зив, Ду хов ни рад као по зив, пре вод 
Ја нић, Д., Срем ски Ка р лов ци/Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
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по ли тичке кул ту ре, ме ђу тим, огле да се у про из вољ ним и 
по губ ним на сто ја њи ма да се кон тро ли шу вре мен ске ди мен-
зи је: зло у по тре ба про шло сти, за не ма ри ва ње са да шњо сти и 
од су ство бу дућ но сти кон стан те су де по ли ти зо ва не кул ту ре. 
Без по ли тич ке кул ту ре ни је мо гу ће схва ти ти ци ље ве од ре-
ђе не по ли тич ке за јед ни це, на чи не на ко је она функ ци о ни-
ше, ни ти је мо гу ће ор га ни зо ва ти функ ци о нал ну по ли тич ку 
за јед ни цу ко ја би има ла ја сну про шлост, ди на мич ну са да-
шњост и из глед ну бу дућ ност. Од нос пре ма про шло сти, ди-
на ми зо ва ње са да шњо сти и обе ћа ње бу дућ но сти ула зе у де-
фи ни ци ју по ли тич ке кул ту ре. 

По ли тич ка кул ту ра, тај пле о на зам, сми сао за до би ја из ци ља 
ко ји је упи сан у по јам кул ту ре. При дев „по ли тич ка” упу ћу је 
на оно га ко од ре ђу је ци ље ве кул ту ре. Код Кан та се, ре ци-
мо, ци ље ви при ро де по кла па ју са ци ље ви ма кул ту ре, те би 
упра во при ро да би ла та ко ја од ре ђу је ци ље ве кул ту ре, а не 
не ка ква по ли тич ка струк ту ра, још ма ње по ли тич ки ау то ри-
тет. Гра ђан ско дру штво је, уто ли ко, сво је вр сно сред ство ко је 
би до ве ло до оства ре ња „скри ве ног пла на при ро де”, до са-
вр ше ног др жав ног по рет ка.10 Та кву по став ку о по кла па њу 
Кант, ме ђу тим, мо же да одр жи по це ну па ра док са, уво де ћи 
хте ње и зна ње у по јам при ро де, а по јам не дру штве но сти у 
по јам дру штва.11 Иде ја по ко јој су кул ту ра, умет ност, нај леп-
ши дру штве ни по ре дак, па и сло бо да, учи нак не дру штве но-
сти, „ко ја са му се бе при си ља ва да се под врг не сте зи и да 
та ко из ну ђе ном ве шти ном омо гу ћи да се пот пу но раз ви ју 
кли це при ро де”12, ни је дру го не го им пли цит но при зна ње – 
„из ну ђе на ве шти на”, да кле кул ту ра, по ли ти ка – да је кул ту-
ра са мо ре фе рен ци јал ни си стем. Оно по ли тич ко упу ћу је на 
иде о ло шки, по зи ти ван мо ме нат ар ти ку ла ци је ци ља од ре ђе не 
кул ту ре, те на из бор на чи на обра зо ва ња ка ко по је дин ца, та-
ко и за јед ни це, на ве ли ку при чу о об ли ко ва њу.13 Чи та ва про-
све ће ност, уо ста лом, чи ји нај ви ши из раз до би ја мо с Кан том, 
упра во и је сте ве ли ка при ча о са мо о бра зо ва њу, о кул ту ри, 
а не о тран сцен дент ном ау то ри те ту, као по кре та чу са мо о-
бра зо ва ња. У том по гле ду Ни че ни по што ни је су протност 

Сто ја но ви ћа, стр. 106.
10 Кант, И. (1974) Иде ја оп ште исто ри је усме ре не ка оства ре њу свет ског 

гра ђанскг по рет ка, ум и сло бо да, пре вод Ба ста, Д., Бе о град: Кул ту ра, 
став 8, стр. 36.

11 Исто, ста во ви 4 и 5, стр. 32-33. 
12 Исто, став 5, стр. 33.
13 Од ли чан пре глед пој ма кул ту ре као про це са обра зо ва ња да је Алек сан-

дар До бри је вић у књи зи Из ме ђу обра зо ва ња и са мо о бра зо ва ња, Кра ји на 
плус, Ба ња Лу ка 2010. Та ко ђе: Ди мић, З. (2013) Ра ђа ње иде је уни вер
зи те та, Срем ски Ка р лов ци/Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа.
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ду ху про све ти тељ ства, не го је дан од нај бо љих ње го вих из-
да на ка. Пре ма зна ме ни том Ни че о вом од ре ђе њу, кул ту ра 
је ак тив ност об ли ко ва ња. Свр ха кул ту ре био би ак ти ван и 
сло бо дан чо век, „су ве ре на је дин ка ко ја је са мо се би слич-
на, ко ја се мо рал но сти мо ра ла (Sit tlic hke it der Sit te) по но во 
осло бо ди ла, ау то ном на, над мо рал на (über sit tlic he) је дин ка 
(јер ’ау то ном на’ и ’мо рал на’ се уза јам но ис кљу чу ју), украт-
ко: чо век не за ви сне и ис трај не во ље ко ји сме да обе ћа...”14. 
Или, у Де ле зо вом чи та њу овог мо ти ва, „про из вод кул ту ре 
ни је чо век ко ји се по ви ну је за ко ну, већ су ве ре ни по је ди нац и 
за ко но да вац ко ји се де фи ни ше пре ко мо ћи над са мим со бом, 
над суд би ном, над за ко ном: сло бо дан, лак, нео д го во ран”15. 
Ка ко, ме ђу тим, раз у ме ти ова ме ста, јер, чи ни се, је дан од не-
спор них ци ље ва кул ту ре, ба рем она ко ка ко нам пре да је ду га 
тра ди ци ја ко ја се же од Пла то на и Ари сто те ла, пре ко Ло ка и 
Кан та до Џо на Рол са, је сте ства ра ње од го во р ног и мо рал ног 
по је дин ца, од го во р не, мо рал не и пра вед не за јед ни це. Ни че, 
ме ђу тим, уво ди но ви пој мов ни по ре дак. Ње га за ни ма од нос 
си ла, игра ак ци је и ре ак ци је, те оно што на зи ва здра вом кул-
ту ром, кул ту ром ко ја се по сма тра са исто риј ског ста но ви-
шта. По сма тра ти, пак, кул ту ру са исто риј ског ста но ви шта, 
зна чи ви де ти да у кул ту ри не по сто је ну жно сти, да не по сто-
ји ни шта су штин ско не ке кул ту ре, већ да је она увек про цес 
об ли ко ва ња и, пре све га, са мо о бли ко ва ња.  

Ре сан ти ман и де по ли ти за ци ја кул ту ре

Но р мал но или здра во ста ње од ре ђе не кул ту ре, од но сно по-
ли тич ке за јед ни це, ка рак те ри ше отво рен и по же љан од нос 
ак ци је и ре ак ци је: сва ка ак ци ја зах те ва ре ак ци ју и сва ка ре-
ак ци ја огра ни ча ва ак ци ју. Ре ак ци ја успо ра ва ак ци ју, а ак ци-
ја убр за ва ре ак ци ју. То је но тор ни фи зич ки за кон ко ји ва жи 
и за ор га ни зо ва ну по ли тич ку за јед ни цу. Уко ли ко, ре ци мо, 
власт сво јом ак ци јом на но си ште ту за јед ни ци, ре ак ци ја је 
ту да по ста ви бра ни и, ако је мо гу ће, ште ту убла жи или ума-
њи. У уре ђе њу де мо крат ског ти па (де мо крат ске кул ту ре) 
опо зи ци ја је ин сти ту ци о на ли зо ва на ре ак ци ја. У ау то крат-
ском по рет ку, пак, ре ак ци ја је не по же љан по ли тич ки гест, 
а кул ту ра функ ци о ни ше са мо као еле мент хо мо ге ни за ци је 
по ли тич ке за јед ни це, да кле кул ту ра па си ви зу је и де по ли ти-
зу је, об ли ку је па сив ну је дин ку ко ја не са мо да не ре а гу је, 
већ ре а гу је је ди но ка да тре ба су зби ти не ка кву или не чи ју 

14 Ни че, Ф. (1993) Ге не а ло ги ја мо ра ла, пре вод Ер ња ко вић, Г., Бе о-
град: Срп ска књи жев на за дру га, II, 2, стр. 270. Упорeдити: Де лез, Ж. 
(1999) Ни че и фи ло зо фи ја, пре вод Сто ја но вић, С., Бе о град: Пла то,  
стр. 162-163.

15 Де лез, Ж. нав. де ло, стр. 163.
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ре ак ци ју. Кому ни сти су, у том по гле ду, би ли ја сни: ре ак ци-
ју ва ља за тр ти, а кул ту ра слу жи из град њи но вог, со ци ја ли-
стич ког (нат)чо ве ка, чо ве ка не пре ста не и не у пит не ак ци је, 
чо ве ка ко ји не ре а гу је (осим на ре ак ци ју) јер не ма на шта 
да ре а гу је бу ду ћи да је он је ди ни и не при ко сно ве ни су бјект 
ак ци је.16 Со вјет ска кул ту ра, ре ци мо, има ла је ја сан за да так 
што га је ар ти ку ли са ла ин сти ту ци о на ли зо ва на по ли тич ка 
во ља (да кле не из ду ха са ме кул ту ре, из оно га што Ве бер зо-
ве „веч но ју че”17, већ из ду ха ко му ни стич ке кли ке): ство ри ти 
но вог чо ве ка. Тај чо век је, ме ђу тим, су штин ски де по ли ти зо-
ван јер он има из вр ша ва ти на лог во ђе, цен трал ног ко ми те-
та, или ко ме са ра. Со вјет ска кул ту ра ни је оста вља ла мо гућ-
но сти, она ни је обра зо ва ла за из бор, већ за по слу шност, за 
оно Бо е си је о во до бро вољ но роп ство. Без сло бо де не ма ни 
по ли ти ке. Је два да је по треб но ре ћи да сва ки то та ли тар ни, 
или ау то ри тар ни си стем, те жи ус по ста вља њу но вог чо ве ка 
об ли ко ва ног јед ном кул ту ром и јед ним кул ту рал ним на че-
лом. Би ти про гла шен ре ак ци на ром у со ци ја ли стич кој Ју го-
сла ви ји, на при мер, зна чи ло је гра ђан ску, а у по че ци ма ус по-
ста вља ња но вог по рет ка и са свим ствар ну смрт. Ре ак ци ја се 
пре по зна ва ла не са мо на по ли тич ком пла ну у ви ду су прот-
ста вља ња но во у спо ста вље ној вла сти, већ и као но си лац „ре-
ак ци о нар не кул ту ре”. Кул ту ра је, у то та ли тар ном по рет ку, 
пот чи ње на по ли тич ки од ре ђе ним ци ље ви ма, с тим што ци-
ље ве ар ти ку ли ше по је ди нац, во ђа, Führer, duce, или кли ка 
оку пље на око ње га.18 У то та ли тар ном по рет ку по ли ти ка 
сти че ау то но ми ју у од но су на кул ту ру, што на ро чи то ва жи за 
ко му ни стич ки то та ли та ри зам: та мо је по ли ти ка на сту па ла у 
име уни вер зал них прин ци па, те се кул ту рал но на сле ђе, уто-
ли ко, већ по де фи ни ци ји има ло сма тра ти ре ак ци о нар ним, 

16 Онај бе ња ми нов ски па ра докс штрај ка ко ји је (штрајк), исто вре ме но, и у 
рад ном про це су и из ван ње га, об у ста вом ра да рад ни ци се бо ре за рад, у 
обр ну том сми слу при су тан је и у ко му ни ситчкој ва ри јан ти вла сни штва 
над сред стви ма за про из вод њу. На и ме, ако су рад ни ци вла сни ци тих 
сред ста ва штрајк је, по де фи ни ци ји, бе сми слен. У то та ли тар ној кул ту ри 
је, да кле, ре ак ци ја бе сми сле на по што по сто ји са мо ак ци ја, са мо де лат-
ност су бје ка та кул ту ре. 

17 Ве бер, М. нав. де ло, стр. 104.
18 Мар тин Ма лиа ће, у не што ши рем кон тек сту, хо те ћи да на пра ви раз ли-

ку из ме ђу ко му ни стич ког и на ци стич ког то та ли та ри зма, да про го во ри о 
„ге не рич ком ко му ни зму”, док се, по ње го вом ми шље њу, те за о не ка квом 
„ге не рич ком фа ши зму” за пра во не мо же одр жа ти. Ко му ни стич ки ре жи-
ми су, на и ме, има ли не ко ли ко за јед нич ких цр та, док су фа ши зми, у том 
по гле ду, би ли раз у ђе ни ји. Овом раз ли ко ва њу Ма лиа при сту па из пер-
спек ти ве пој ма зла, али на ма се чи ни да се ово раз ли ко ва ње да одр жа ти 
и кроз ана ли зу уло ге кул ту ре у ова два то та ли тар на по рет ка. Упо ре ди ти: 
Ма лиа, М. На ци зам – ко му ни зам: ски ца за по ре ђе ње, у: Ма ње зло. Мо
рал ни при сту пи прак са ма ге но ци да, ур. Хел мут, Д. и Моц кин, Г. (2005), 
Бе о град/За греб: Бе о град ски круг/Мул ти ме ди јал ни ин сти тут, стр. 15 и 
да ље.



19

ИВАН МИЛЕНКОВИЋ

од већ не у ни вер зал ним, по себ ним, на ци о нал ним, да би мо-
гло би ти озбиљ ни је раз ме не из ме ђу по ли ти ке и кул ту ре.19 
На ци зам се, то ме на су прот, осла њао на чвр сте кул ту рал не 
те ме ље, на оно „веч но ју че”: ра сна те о ри ја је „до стиг ну ће” 
кул ту ре. Уто ли ко су оба мо де ла има ла ло гор као сво ју па-
ра диг му, као ме сто за ре ак ци ју, као оно без че га не би мо-
гли да по сто је јер, стро го узев, у тим мо де ли ма на де лу ни је 
би ла по ли тич ка кул ту ра, већ, у слу ча ју ко му ни зма, по ли ти-
ка одво је на од кул ту ре, а у слу ча ју фа ши зма/на ци зма по ли-
ти ка кул ту ра ли зо ва на до уби лач ких гра ни ца. У ко му ни зму 
је по ли тич ком ин тер вен ци јом од ре за на про шлост и чи та ва 
се гра ђе ви на осла ња ла на обе ћа ње бо ље бу дућ но сти, у на-
ци зму се, пак, пре ма по ли тич ком ту ма че њу, де ла ло из ду ха 
мит ске про шло сти. У оба слу ча ја, ме ђу тим, кул ту ра мо ра 
би ти де по ли ти зо ва на, од но сно ба на ли зо ва на. С јед не стра не 
кул ту ра за др жа ва сво ју основ ну функ ци ју об ли ко ва ња, али 
као пот пу но за ви сна од во ље во ђе она ту функ ци ју не ис пу-
ња ва на те ре ну сло бо де, ни ти је сло бо да њен циљ. Дру гим 
ре чи ма, без сло бод не сфе ре јав но сти, кул ту ра ни је по ли тич-
ка. Кул ту ра без ре ак ци је у се би сво ди се на пу ку дре су ру, 
на свој, што би ре као Ни че, пра и сто риј ски пе ри од, уро ње-
ност у „мо рал ност мо ра ла”.20 Раз ли ка из ме ђу по ште ног со-
вјет ског гра ђа ни на ко ји је про шао курс со вјет ске кул ту ре и 
до бро ис тре ни ра ног ти гра ко ји, уз пуц ке та ње би ча, ска че 
кроз пла ме ни обруч, ни је ла ко уоч љи ва. Циљ то та ли тар не 
кул ту ре ни је сло бо дан, са мо све стан по је ди нац, већ су ве ре на 
за јед ни ца ро бо ва. Та мо, да кле, где из о ста је ре ак ци ја сва ка 
је ак ци ја ле ги тим на већ ти ме што је ак ци ја. Са мим тим она 
је пра вед на и нај бо ља. У та квом по рет ку ре чи и ства ри, ме-
ђу тим, не ма ни чег здра вог. На де лу је на че ло ре сан ти ма на.

Ре сан ти ман је од су ство ак ти ви ра ња ре ак ци је. И ре ак ци ја је 
не ка ква ак ци ја, уз вра ћа ње. Уз вра ти ти, од ре а го ва ти, зна чи 
ак ти ви ра ти ре ак ци ју. Али ако се ре ак ци ја не ак ти ви ра, ако 
из о ста не би ло из ког раз ло га – страх, ле њост, глу пост, на си-
ље (од мах ва ља до да ти да су да нас, у оно ме што је оста ло од 
јав не сце не у Ср би ји, на де лу сва че ти ри раз ло га) – глав ну 
реч пре у зи ма на че ло ре сан ти ма на: не ре а го ва ти.21 Ре ак ција 

19 Цве тан То до ров, до ду ше, сма тра да је реч о бр ка њу ин тер на ци о нал ног 
и уни вер зал ног, те сма тра да је ко му ни стич ки пар ти ку ла ри зам јед нак 
фа ши стич ком. То до ров, Ц. (2005) Упо тре бе и зло у по тре бе по ре ђе ња, у: 
Ма ње зло. Мо рал ни при сту пи прак са ма ге но ци да, ур. Хел мут, Д. и Моц-
кин, Г. (2005), Бе о град/За греб: Бе о град ски круг/Мул ти ме ди јал ни ин сти-
тут, стр. 47.

20 Упо ре ди ти: Де лез, Ж. нав. де ло, стр. 158 и да ље. 
21 Књига Фи ло со фи ја па лан ке Ра до ми ра Кон стан то ви ћа (Бе о град: От кро-

ве ње 2004) по ка зу је да је не ре а го ва ње кључ но свој ство, прин цип ду ха 
па лан ке. По сле ди ца је ни хи ли стич ки став пре ма жи во ту као мо гућ но-
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ко ја не ак ти ви ра соп стве ни од го вор на ак ци ју оста је не по-
крет на, па ра ли зо ва на, не де лат на. Од су ство ре ак ци је ко-
рум пи ра и са му ак ци ју ко ја, бу ду ћи да не на и ла зи на от пор, 
по ста је инерт на, са мо свр хо ви та, у сво јој раз о бру че но сти 
па сив на, као све мир ска ле те ли ца ко ја је са вла да ла от пор Зе-
мљи не те же и ат мос фе ре и са да, но ше на соп стве ним за ма-
хом, плу та све ми ром. Без от по ра ак ци ја по ста је ре ак тив на: 
она не про из во ди, не ства ра, она че ка да бу де по кре ну та и, у 
свом че ка њу, по ста је осе тљи ва на оно што до ла зи из се ћа ња. 
Не ак тив ном за јед ни цом, као и не ак тив ним чо ве ком, по чи-
њу да овла да ва ју тра го ви про шло сти. Тај фе но мен по знат је 
код ста ри јих љу ди ко ји се ја сни је се ћа ју дав не про шло сти 
не го оно га шта су ра ди ли пре два са та. Ре ал ност, због то га, 
по ста је иста јер се не оправ да ва не пре ста ним пре о бра жа-
јем, већ се ока ме њу је да би ве чи то од го ва ра ла се би са мој, да 
би би ла јед на ка се би. Ре ал ност и про шлост ула зе у не здрав 
сим би о тич ки од нос у ко јем се ре ал ност оправ да ва про шло-
шћу, док се и са ма про шлост стврд ња ва, по ста је кру ти знак 
(сте ре о тип) на ко ји се ста вља за бра на ту ма че ња: не ма се 
шта ту ма чи ти по што се све до го дио упра во она ко ка ко се 
до го ди ло, не по врат но. 

Као лек про тив пе три фи ко ва ња жи во та, про тив на ва ле 
сећања, Ни че ну ди за бо рав. 

Кул ту ра за бо ра ва

За бо рав ни је пу ко не га тив но од ре ђе ње, су ге ри ше Ни че, ко је 
се раз у ме као не ка кав ма њак, не до ста так, не при су ство, или 
од су ство пам ће ња, већ је за бо рав по зи тив на си ла ко ја се су-
прот ста вља па сив но сти на ко ју је по зи ва чу де сно пам ће ње. 
„Без за бо рав но сти”, пи ше Ни че, „не би мо гло би ти ни ка кве 
сре ће, ни ве дри не, ни на де, ни по но са, па ни са дашњости”22. 
Ова ква ин тер вен ци ја нај ди рект ни је се су прот ста вља кул ту-
ри се ћа ња, оној кул ту рал ној де лат но сти ко ја је го то во упи-
са на у наш кул ту рал ни код. По том од ре ђе њу кул ту ра је сте 
се ћа ње, чу ва ње и об ли ко ва ње се ћа ња, ор га низо ва ње се ћа ња 

сти и за тва ра ње у „ре а ли зам”. Ни је, да кле, ни хи ли зам пу ко по ри ца ње 
морал них вред но сти, већ по ри ца ње ак тив но сти ко ја вред но сти пре о бра-
жа ва, по ри ца ње мо гућ но сти, „по ри ца ње вре ме на“ (стр. 83), по ри ца ње 
ак тив не кул ту ре у име фе ти ши зи ра ња ре ал но сти (стр. 82). Упо ре ди ти: 
Де лез, нав. де ло, стр. 175 и да ље: Ни хи ли зам ни је не би ће, већ ни штав на 
вред ност, да кле вред ност ко ју ина у гу ри ше дух па лан ке, ба нал на вред-
ност, не по ли тич ка вред ност. Про бле ми са вре ме не ети ке, на ро чи то оно-
га што до ла зи са ен гле ског го вор ног под руч ја, би о е ти ка ре ци мо, сво-
де се на то што оста ју у огра ди „мо рал но сти мо ра ла”, што на сто је да 
етич ке про бле ме из ву ку из исто ри је, да им оду зму вре ме ни тост, њи хо ву 
политич ку ди мен зи ју. 

22 Ни че, Ф. нав. де ло, II, 1, стр. 268-269.
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као по ли тич ка де лат ност.23 За јед ни це су увек за једни це се-
ћа ња. Но, ако то ни је спор но, про бле ми по чи њу оног тре-
нут ка ка да по ста ви мо пи та ње ко од ре ђу је шта ће се пам-
ти ти, због че га и на ко ји на чин? Нај зад, па ра фра зи ра ју ћи 
зна ме ни ту Лајб ни цо ву ди ле му, мо же мо пи та ти „за што пре 
пам ће ње, а не за бо рав”? Ако је се ћа ње по ли тич ка ве ли чи на, 
за што и за бо ра вља ње не би мо гло би ти по ли тич ки про је кат, 
под усло вом, до ду ше, да иде ја за бо ра ва не до ла зи из већ по-
зна те пер спек ти ве ко ја би да у за бо рав гур не оно не при јат-
но у про шло сти, као кад по је ди нац же ли да за бо ра ви ло шу 
про шлост? Та мо где по сто ји ма ње или ви ше ја сна стра те ги ја 
за бо ра ва, та стра те ги ја по чи ва на истим ме ха ни зми ма на ко-
ји ма по чи ва и про је кат се ћа ња, на и ме на прет ход но да тим 
иден ти те ти ма и на по зна тим иден ти фи ка ци ја ма. У „те о ри ји 
за бо ра ва”, ме ђу тим, кључ ни мо ме нат је ра зи ден ти фи ка ци ја. 
За бо рав је, су ге ри ше Ни че, ак тив ност. „За бо рав ни ка ко ни је 
са мо обич на vis iner ti ae, ка ко то ве ру ју по вр шни љу ди; она 
је, на про тив, ак тив на, у нај стро жем сми слу по зи тив на моћ 
ко че ња ко јој тре ба да за хва ли мо да нам оно што смо са мо 
ми до жи ве ли, ис ку си ли, усво ји ли, у фа зи ва ре ња (...) сти же 
до све сти исто та ко ма ло као чи тав хи ља до стру ки про цес у 
ко ме се зби ва на ше те ле сно ис хра њи ва ње, та ко зва но ’уте ло-
вља ва ње’”24. Као ак тив ност за бо рав је сво је вр сна „чу вар ка”, 
или „вра тар ка” ко ја спре ча ва ме ша ње два ре ак тив на апа ра-
та.25 С јед не стра не, да кле, свест је увек ре ак тив на, она при-
ма спо ља шње на дра жа је, али у се би, као што је ра ни је по ка-
за но, са др жи две при ма тељ ске ди мен зи је: јед ну ко ја ре а гу је 
од мах, ко ја, да кле, по ста је ре ак ци ја не при сут ни на дра жај 
или не по сред ну сли ку пред ме та (свест у ужем сми слу), онај 
део све сти ко ји не ре а гу је на тра го ве – јер тра го ви до ла зе 
из под све сти, из оног не све сног, они се пе њу до све сти – 

23 Из вр сну кри ти ку кул ту ре као пе три фи ка тор ке, чу вар ке се ћа ња, мо же-
мо про на ћи у књи зи: Асман, А. (2013) Ду га сен ка про шло сти, пре вод 
Гој ко вић, Д., Бе о град: XX век, као и из вр сном у тек сту: Па ви ће ви ћ, Ђ. 
По ли тич ко пам ће ње: нор ма лан слу чај у па то ло ги ји, у: Ђе рић, Г. (2009) 
Пам ће ње и но стал ги ја, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну 
те о ри ју и Фи лип Ви шњић, стр. 115-137.

24 Ни че, Ф. нав. де ло, II, 1, стр. 268. Упо ре ди ти: Ни че, Ф. (2006) О ко ри сти 
и ште ти исто ри је за жи вот, у: Не са вре ме на раз ма тра ња, пре вод Ба ста, 
Д., Бе о град: Пла то, стр. 77-78: „И код нај ма ње и код нај ве ће сре ће сваг да 
по сто ји не што услед че га сре ћа по ста је сре ћа: моћ за бо ра вља ња, или, 
уче ни је из ра же но, моћ да се то ком ње ног тра ја ња осе ћа мо не ис то риј ски. 
Ко не мо же да за ста не на пра гу тре нут ка, за бо ра вља ју ћи сву про шлост, 
ко ни је ка дар да као бо ги ња по бе де без вр то гла ви це и стра ха сто ји на 
јед ној тач ки, тај ни ка да не ће зна ти шта је сре ћа, још го ре: он ни ка да не-
ће учи ни ти не што што ће дру ге усре ћи ти. (...) са свим је не мо гу ће да се 
уоп ште жи ви без за бо ра ва” (стр. 78).  

25 Ни че, Ф. нав. де ло, II, 1, стр. 268; Упо ре ди ти: Де лез, Ж, нав, де ло,  
стр. 135.
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већ „об на вља по ко ри цу увек све же при јем чи во сти” пра ве-
ћи ме ста за но во26; с дру ге стра не, пак, има мо ре ак ци ју на 
мне мо нич ке тра го ве, на на дра жа је ко ји до ла зе из не све сног, 
да кле из про шло сти. Иа ко у осно ви ре ак тив на, свест мо же 
да по кре не ре ак ци ју и та да по ста је не што ак тив но, од но сно, 
пре ци зни је, (са мо)ак ти ви ра но. До „за кр че ња”, ме ђу тим, до-
ла зи ка да мне мо нич ки тра го ви на вру у свест с та квом си-
ли ном и у та квој ко ли чи ни да она, на про сто, пре ста не да 
функ ци о ни ше нор мал но. Бу ду ћи пре пла вље на мне мо нич-
ки тра го ви ма, она ви ше ни је у ста њу да при ма на дра жа је 
спо ља, са да шње на дра жа је, не го је пот пу но окре ну та оно ме 
што до ла зи из ну тра, из ње са ме, из ускла ди ште не про шло-
сти. Услед за кр че ња пу те ва, ре цеп тив ни апа рат по чи ње да 
би ва не функ ци о на лан, до ла зи до функ ци о нал ног по ре ме-
ћа ја: очи, иа ко гле да ју, не ви де, уши, иа ко слу ша ју, не чу ју, 
здрав ра зум ви ше не зна чи ни шта, а до тад пре по зна тљи ви и 
бли ски об ли ци (Хр ват, Ср бин) по ста ју чу до ви шта би ћа та-
ме, зло (уста ша, чет ник), уза све пра те ће фе но ме не са мо и-
ден ти фи ка ци ја. Свест се усред сре ђу је на оно што је би ло и 
то про шло до жи вља ва као оно што је сте, док се са да шњост, 
или оно што је сте, пре тва ра у да лек и не раз го ве тан шум, у 
не при ја тељ ску мо гућ ност ко ја ре ме ти са мо до вољ ност кон-
тем пла ци је про шлог. Та да је не мо гу ће да ти обе ћа ње, јед ну 
од нај ви ших људ ских ак тив но сти, јер жи вот чо ве ка про шло-
сти је „им пер фе кат што се ни ка да не за вр ша ва”27. Онај код 
ко га је апа рат за за бо ра вља ње оште ћен, код ко га пре ста не 
да ра ди, „мо же се упо ре ди ти (и не са мо упо ре ди ти) с чо ве-
ком с ло шим ва ре њем: на кра ју ни шта ви ше не мо же да се 
свари”28, од но сно ни са чим не мо же да иза ђе „на крај”.

Обра зо ва ти ак тив ног, да кле са мо све сног, су ве ре ног по је-
дин ца, гра ђа ни на, зна чи на у чи ти га да се од у пре ко лек тив-
ном се ћа њу. То је по је ди нац ко ји са вла ђу је страх од мо гу ћих 
по сле ди ца – из оп ште ње из за јед ни це, по ли тич ка ре пре си ја 
– да би афир ми сао вред ност за бо ра ва. Не се ћа ти се оно га 
че га се сви се ћа њу, ца ра Кон стан ти на, ко сов ске бит ке, Га-
ври ла Прин ци па, ју нач ког рат ног по хо да на ци ви ле – не при-
ста ја ње на склоп (agen ce ment)29 ко ји нас увек већ уна пред 
од ре ђу је, па да кле ни на се ћа ње, већ на де ло твор ни за бо рав. 
Ка ко, ме ђу тим, угра ди ти „те о ри ју за бо ра ва” у кул ту ру ко ја 
се од ре ђу је се ћа њем? Од го вор да је упра во Ари сто тел сво јом 
де фи ни ци јом гра ђа ни на ко ји се, исто вре ме но, учи вла да њу 

26 Исто.
27 Ни че, Ф. нав. де ло, стр.78. 
28 Ни че, Ф. нав. де ло, II, 1, стр. 269 (пре вод из ме њен).
29 Упо ре ди ти: Де лез, Ж. и Пар не, К. (2010) Ди ја ло зи, пре вод Пе тро нић, О., 

Бе о град: Фе дон, стр. 30, 89-96.
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и учи се то ме да се њи ме вла да.30 Тек та да он мо же би ти она 
су ве ре на Ни че о ва је дин ка „ко ја је са мо се би слич на”, „ау то-
ном на и над мо рал на”, што, ни ка ко не зна чи амо рал на. Амо-
рал на је дин ка не уо ча ва од но се у за јед ни ци. Ари сто те лов 
гра ђа нин, ме ђу тим, зна да по сто је из ве сна пра ви ла, пра ви ла 
ко ја учи, али он учи и да је за ко но да вац, да је, као по ли тич-
ко би ће, онај ко до но си од лу ке. За ко но да вац зна да је за кон 
увек пред ње го вим по гле дом, да ње гов за кон зах те ва ре ак-
ци ју, да је та ре ак ци ја по треб на ње го вом за ко ну. Ни че о ва 
реч „нео д го во ран”, уто ли ко, не зна чи онај ко за кон не по-
шту је, већ онај ко је у ста њу да за кон до не се. Он зна да мо ра 
да за бо ра ви оно на че му по чи ва мо рал, вред ност из ко је мо-
рал цр пе сна гу, да кле мо рал ност са мо га мо ра ла, да би рас кр-
чио про стор за но во. Он зна да кул ту ра мо ра би ти гип ка да 
би, уоп ште, би ла де ло твор на. То ме на су прот, скле ро ти зо ва-
на кул ту ра сво ју де ло твор ност по ка зу је у са мо де струк ци ји. 
За то је по треб но за бо ра вља ти. У про јек ту за бо ра вља ња не-
ма јем ста ва, али не из ве сност и је сте од ли ка ре пу бли кан ског 
обра зо ва ња, тог обра зо ва ња за мно штве ност у ко јем, уме сто 
јем ста ва и ола ких обе ћа ња, по сто је са мо обез бе ђе ни пу те ви.
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petrified and instrumentalized memory Nietzsche opposes the power of 

forgetting as a certain cure.

Keywords: Nietzsche, Deleuze, memory, oblivion, culture, politic  
culture, paradox
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ЏОН РОЛС О ПО ЛИ ТИЧ КОЈ 
КУЛ ТУ РИ ДЕ МО КРАТ СКОГ 

ДРУ ШТВА
Сажетак: У овом члан ку ба ви мо се раз ма тра њем уло ге ко ју по
ли тич ка кул ту ра де мо крат ског дру штва има у окви ру Рол со ве 
ка сни је фи ло зо фи је по ли ти ке. У пр вом де лу члан ка ана ли зи ра мо 
Рол со во ста но ви ште она ко ка ко је пре зен то ва но у ње го вој књи
зи По ли тич ки ли бе ра ли зам. По Рол со вом схва та њу, основ на уло
га по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва са сто ји се у то ме 
да је она из вор иде ја и прин ци па ко ји мо гу би ти од по мо ћи по ли
тич кој те о ри ји за фор му ли са ње аде кват не по ли тич ке кон цеп ци је 
прав де за до бро уре ђе но де мо крат ско дру штво. У остат ку ра да 
из но си мо не ке кри тич ке при мед бе у по гле ду Рол со вог схва та ња ве
зе из ме ђу по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва и по ли тич ке 
те о ри је. У том кон тек сту ну ди мо на ше ви ђе ње уло ге нор ма тив не 
по ли тич ке те о ри је.

Kључне речи: по ли тич ка кул ту ра, де мо крат ско дру штво,  
правда, нор ма тив ност

Џон Ролс (J. Rawls) у сво јој књи зи По ли тич ки ли бе ра ли
зам, пред ста вља про цес фор му ли са ња и при хва та ња од го-
ва ра ју ће кон цеп ци је прав де за до бро уре ђе но де мо крат ско 
дру штво ко ји би се од ви јао у две фа зе.1 У пр вој фа зи тра жи 
се од го вор на пи та ње ко ја кон цеп ци је прав де би би ла од-
го ва ра ју ћа за сло бод не и јед на ке гра ђа не ко ји су по де ље ни 
сво јим етич ким, ре ли ги о зним и фи ло зоф ским уве ре њи ма, 

1 Текст је на стао као ре зул тат ра да на про јек ти ма бр. 43007 и бр. 41004, 
ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

ИВАН МЛАДЕНОВИЋ
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или ониме што Ролс јед но став ни је на зи ва све о бу хват ним 
док три на ма. У дру гој фа зи тра жи се од го вор на пи та ње да 
ли би ту кон цеп ци ју прав де сва ки гра ђа нин мо гао да при-
хва ти по ла зе ћи од сво је све о бу хват не док три не, та ко да та 
кон цеп ци ја бу де сре ди ште пре кла па ју ћег кон сен зу са.2 Овај 
пре кла па ју ћи кон сен зус чи нио би основ ста бил но сти до бро 
уре ђе ног де мо крат ског дру штва. Ме ђу тим, да би се до шло 
до од го во ра на пр во пи та ње, Ролс сма тра да од го ва ра ју ћа 
кон цеп ци ја прав де мо ра би ти по ли тич ка. То зна чи да се она 
не мо же у пот пу но сти осла ња ти на вред но сти не ке од ре ђе не 
све о бу хват не док три не. Ако би се из во ди ла из не ке од ре ђе не 
све о бу хват не док три не, гра ђа ни ко ји не де ле иста уве ре ња 
мо гли би ра зло жно да од ба це да ту кон цеп ци ју прав де као 
не а де кват ну за до бро уре ђе но де мо крат ско дру штво. Са-
мим тим, да та кон цеп ци ја прав де не мо же да по слу жи као 
осно ва пре кла па ју ћег кон сен зу са. Да кле, да би се до шло до 
аде кват не кон цеп ци је прав де за де мо крат ско дру штво или 
устав ну де мо кра ти ју, нео п ход но је осло ни ти се ис кљу чи во 
на по ли тич ке вред но сти и то оне ко је су при хва тљи ве за све 
гра ђа не без об зи ра на њи хо ва етич ка, ре ли ги о зна и фи ло-
зоф ска уве ре ња. Али то ства ра про блем. По ста вља се пи-
та ње из во ра и са др жа ја тих по ли тич ких вред но сти ко је би 
би ле при хва тљи ве за све грађанe.

Упра во у тра га њу за из во ром та квих вред но сти, Ролс го во-
ри о по ли тич кој кул ту ри де мо крат ског дру штва. Скуп иде ја 
и прак си ко је при па да ју по ли тич кој кул ту ри де мо крат ског 
дру штва је не што што је, по Рол со вом схва та њу, ба рем им-
пли цит но за јед нич ко за све гра ђа не ко ји у та квом дру штву 
жи ве. Или ка ко он то ка же, „јав на кул ту ра пред ста вља за-
јед нич ки фун дус им пли цит но при зна тих основ них иде ја и 
прин ци па”.3 Он на во ди два при ме ра ка ко би илу стро вао шта 
са др жи овај фун дус иде ја и прин ци па.4 На при мер, вер ска 

2 Пре ци зно сти ра ди, тре ба ло би ре ћи да овај кон сен зус, по Рол со вом схва-
та њу, укљу чу је са мо ра зло жне све о бу хват не док три не. Због по јед но ста-
вљи ва ња, на овом ме сту и да ље го во ри мо са мо о све о бу хват ним док-
три на ма. Основ на раз ли ка са сто ји се у то ме да су ра зло жне све о бу хва-
тне док три не оне ко је ни су у су прот но сти са де мо крат ским уре ђе њем, 
док су не раз ло жне оне ко је од ба цу ју де мо крат ски по ре дак и његове 
вредности.

3 Ролс, Џ. (1998) По ли тич ки ли бе ра ли зам, Бе о град: Фи лип Ви шњић,  
стр. 40.

4 За ни мљи во је да Ролс не ну ди не ки оп шир ни ји спи сак еле ме на та од ко-
јих се са сто ји по ли тич ка кул ту ра де мо крат ског дру штва. Лип сет и Леј-
кин на сле де ћи на чин опи су ју глав не еле мен те де мо крат ске по ли тич ке 
кул ту ре: „Де мо кра ти ја им пли ци ра јед ну од ре ђе ну по ли тич ку кул ту ру, 
а то је де мо крат ска кул ту ра. Она се са сто ји у то ме да чо век при хва ти 
вла да ви ну за ко на, да при хва ти да опо зи ци ју тре ба то ле ри са ти, раз ли-
ке у ми шље њи ма по што ва ти; да не жу ри са ин си сти ра њем да је не ка 
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то ле ран ци ја и не при хва тљи вост роп ства су не што што се 
им пли цит но прет по ста вља у окви ри ма де мо крат ског дру-
штва. Ролс сма тра да се по ла зе ћи од уве ре ња ко ја су им пли-
цит но са др жа на у по ли тич кој кул ту ри де мо крат ског дру-
штва мо же фор му ли са ти по ли тич ка кон цеп ци ја прав де ко ја 
би би ла при хва тљи ва за све гра ђа не. Осно ва за ово оче ки ва-
ње на ла зи се у то ме да гра ђа ни уве ре ња од ко јих се по ли тич-
ка кон цеп ци ја прав де са сто ји већ им пли цит но при хва та ју и 
не сма тра ју су прот ним сво јим дру гим уве ре њи ма. Дру гим 
ре чи ма, за да так ко ји по ли тич ки те о ре ти чар има пред со-
бом је сте да екс пли ци ра од ре ђе на по ли тич ка уве ре ња ко ја 
су им пли цит но са др жа на у по ли тич кој кул ту ри де мо крат-
ског дру штва. И дру го, по ли тич ки те о ре ти чар има за да так 
да та уве ре ња уоб ли чи у јед ну ко хе рент ну це ли ну ко ја ну ди 
аде кват ну кон цеп ци ју прав де за до бро уре ђе но де мо крат ско 
дру штво. Ролс у том кон тек сту ка же да „ми по ла зи мо од већ 
уста ље них уве ре ња, као што су она ко ја при хва та ју вер ску 
то ле ран ци ју или од ба цу ју роп ство и на сто ји мо да основ не 
иде је и прин ци пе им пли цит но са др жа не у овим уве ре њи ма 
ор га ни зу је мо у ко хе рент ну по ли тич ку кон цеп ци ју прав де”.5 

Тре ба ло би при ме ти ти да је уло га по ли тич ке кул ту ре де-
мо крат ског дру штва у окви ру Рол со вог по ли тич ког уче ња 
огра ни че на на ве о ма спе ци фи чан кон текст. Са свим је ло гич-
но по ста ви ти пи та ње да ли по ли тич ка кул ту ра де мо крат ског 
дру штва има од лу чу ју ћи зна чај за од го вор на Рол со во дру го 
пи та ње ко је се од но си на мо гућ ност пре кла па ју ћег кон сен-
зу са. То би он да би ло јед но прак тич но пи та ње на ко је би ис-
пи ти ва ње по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва мо гло 
да по ну ди од го вор. Ако за и ста по сто ји са гла сност око не ких 
основ них иде ја и прин ци па са др жа них у по ли тич кој кул ту-
ри де мо крат ског дру штва, он да и до дат на раз ра да тих прин-
ци па та ко да се они учи не ви ше екс пли цит ним и ко хе рент-
ним, мо же би ти пред мет са гла сно сти или оно га што Ролс 
на зи ва пре кла па ју ћим кон сен зу сом. Ме ђу тим, за ни мљи во је 
да Ролс о по ли тич кој кул ту ри де мо крат ског дру штва уоп-
ште не го во ри у том кон тек сту, већ у кон тек сту од го во ра на 
пр во пи та ње – да ли је мо гу ће фор му ли са ти по ли тич ку кон-
цеп ци ју прав де ко ја би би ла од го ва ра ју ћа за сло бод не и јед-
на ке гра ђа не ко ји су по де ље ни сво јим све о бу хват ним док-
три на ма. Ако је то та ко, он да се зна чај политичке културе 

тврд ња ап со лут на исти на, да при зна је ле ги тим ност на ци о нал них ин сти-
ту ци ја... и да при хва ти да што-шта ни је по у зда но по зна то.” На ве де но 
пре ма: Лип сет, С. М. и Леј кин, Џ. М. (2006) Де мо крат ски век, Бе о град: 
Аle xan dria Press, стр. 227. За те зу о цен трал ном зна ча ју по ли тич ке кул-
ту ре за де мо кра ти ју ви де ти: Lip set, S. M. (1994) The So cial Re qu i si tes of 
De moc racy Re vi si ted, Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew 59, pp. 3–5.

5 Ролс, Џ. нав. де ло, стр. 40.
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де мократског дру штва од но си пре вас ход но на те о риј ско 
пи та ње фор му ли са ња аде кват не те о ри је прав де за устав-
ни ре жим. Уло га по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва 
огра ни че на је на из вор прин ци па и иде ја ко је по ли тич ка те о-
ри ја тек тре ба да уоб ли чи и учи ни ко хе рент ним. Са мим тим, 
уло га по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва има пре вас-
ход но те о риј ски зна чај у окви ру Рол со вог по ли тич ког уче-
ња. То зна чи и да кри ти ка Рол со вог по зи ва ња на по ли тич ку 
кул ту ру де мо крат ског дру штва тре ба то да узме у об зир ка ко 
не би про ма ши ла свој пра ви циљ. Пи та ње је, ме ђу тим, да ли 
по ли тич ка те о ри ја и то по себ но она ко ја је нор ма тив не при-
ро де ну жно мо ра би ти за ви сна од по ли тич ке кул ту ре, би ло 
да се ра ди о де мо крат ском или не ком дру гом дру штву. Том 
пи та њу вра ти ће мо се ка сни је.

На по чет ку смо ис та кли да се, по Рол со вом схва та њу, по ли-
тич ка кул ту ра де мо крат ског дру штва са сто ји од ску па иде ја 
и прак си. До са да смо се углав ном ба ви ли аспек том по ли-
тич ке кул ту ре ко ји се од но си на иде је и прин ци пе. Ме ђу тим, 
Ролс та ко ђе сма тра да по ли тич ка кул ту ра по ред овог има и 
свој ин сти ту ци о нал ни аспект. Ово ши ре од ре ђе ње по ли тич-
ке кул ту ре де мо крат ског дру штва он фор му ли ше на сле де ћи 
на чин:

„Ова јав на кул ту ра об у хва та по ли тич ке уста но ве устав ног 
ре жи ма и јав ну тра ди ци ју њи хо вог ту ма че ња (укљу чу ју ћи и 
ту ма че ња пра во су ђа), као и исто риј ске тек сто ве и до ку мен-
те ко ји су оп ште по зна ти... У де мо крат ском дру штву по сто ји 
тра ди ци ја де мо крат ске ми сли, чи ји је са др жај у нај ма њу ру-
ку по знат или схва тљив про све ће ном здра вом ра зу му гра ђа-
на уоп ште. Основ не уста но ве дру штва и при хва ће не фор ме 
њи хо вог ту ма че ња са гле да ва ју се као фун дус иде ја и прин-
ци па ко ји су им пли цит но за јед нич ки.”6

Ако већ по сто ји тра ди ци ја де мо крат ске ми сли ко ја је оп-
ште при хва ће на и исто та ко тра ди ци ја за сно ва на на функ-
ци о ни са њу ин сти ту ци ја устав не де мо кра ти је, од но сно јав на 
по ли тич ка кул ту ра де мо крат ског дру штва ко ја се, ка ко Ролс 
ка же, „на сле ђу је од прет ход них ге не ра ци ја”,7 он да ни је са-
свим ја сно за што је уоп ште по треб на те о риј ска кон струк ци-
ја по ли тич ке кон цеп ци је прав де. Ако је то та ко, он да има-
мо и све до чан ство о ста бил но сти де мо крат ског дру штва.8 

6 Исто, стр. 46.
7 Исто, стр. 59.
8 Џе фри Ста ут сма тра да чак по сто ји кон ти ну и тет из ме ђу де мо крат ске 

кул ту ре и по ли тич ке кул ту ре ра ни јих вре ме на. Он то обра зла же чи-
ње ни цом да иде ја ау то ри те та ко ја је ка рак те ри стич на за ра ни је до ба у 
де мо кра ти ји ни је од ба че на, већ се уво ди до дат на иде ја да је ау то ри тет 
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Изгле да да Ролс од лу чу ју ћи зна чај по ли тич ке кон цеп ци је 
прав де ви ди у то ме што „јав на по ли тич ка кул ту ра мо же би-
ти ду бо ко дво сми сле на”.9 

Ка ко раз у ме ти овај Рол сов став о дво сми сле но сти јав не по-
ли тич ке кул ту ре? Ка ко би илу стро ва ли Рол со ву по ен ту за-
др жа ће мо се на при ме ру из тра ди ци је де мо крат ске ми сли. 
На и ме, у окви ру ове тра ди ци је цен тра лан зна чај при да је се 
вред но сти ма сло бо де и јед на ко сти. Ме ђу тим, упр кос то ме, 
по је ди ни те о ре ти ча ри у окви ру те тра ди ци је при мат да ју 
прин ци пу сло бо де, док не ки дру ги при мат да ју прин ци пу 
јед на ко сти. У том по гле ду мо гло би се ре ћи да је по ру ка о 
зна ча ју ових прин ци па ко ју нам ну ди тра ди ци ја де мо крат-
ске ми сли дво сми сле на, или, бо ље ре че но, нео д ре ђе на. Уло-
га по ли тич ке кон цеп ци је прав де, по Рол со вом раз у ме ва њу, 
је сте да се по ла зе ћи од ових иде ја ко је се пре у зи ма ју из тра-
ди ци је де мо крат ске ми сли фор му ли ше јед на ко хе рент на те-
о ри ја у ко јој би на ве де не дво сми сле но сти би ле пре ва зи ђе не. 
Он сма тра да ње го ва кон цеп ци ја „прав де као пра вич но сти” 
или „прав де као не при стра сно сти”, схва ће на као по ли тич ка 
кон цеп ци ја, је сте та ква јед на те о ри ја ко ја до во ди у склад ове 
прин ци пе и у исто вре ме има свој прак ти чан зна чај јер мо же 
да по слу жи као основ јав не са гла сно сти у до бро уре ђе ном 
де мо крат ском дру штву. Ролс чи та ву ову за ми сао су ми ра на 
сле де ћи на чин:

„Пре ма то ме, прав да као не при стра сност по чи ње из од ре ђе-
них по ли тич ких тра ди ци ја и као сво ју фун да мен тал ну иде-
ју, узи ма иде ју дру штва као не при стра сног си сте ма са рад ње 
то ком вре ме на из ге не ра ци је у ге не ра ци ју. Ова цен трал на 
ор га ни за ци о на иде ја раз ви ја се за јед но са две пра те ће фун-
да мен тал не иде је: јед на је иде ја гра ђа на (оних ко ји су укљу-
че ни у са рад њу) као сло бод них и јед на ких лич но сти; а дру га 
– иде ја до бро уре ђе ног дру штва као дру штва ко је је ефи-
ка сно ре гу ли са но по ли тич ком кон цеп ци јом прав де. Прет-
по ста вља мо та ко ђе да се ове иде је мо гу раз ра ди ти у по ли-
тич ку кон цеп ци ју прав де ко ја мо же да до би је по др шку пре-
кла па ју ћег кон сен зу са. Та кав кон сен зус се са сто ји од свих 
ра зло жних су прот ста вље них ре ли гиј ских, фи ло зоф ских и 
мо рал них док три на, ко је ће ве ро ват но тра ја ти ге не ра ци ја-
ма и за до би ти зна ча јан број при ста ли ца у ма ње или ви ше 
пра вед ном устав ном ре жи му, ре жи му у ко ме је кри те ри јум 
прав де кри те ри јум са ме по ли тич ке кон цеп ци је”.10

не што што је под ло жно пре и спи ти ва њу. Ви де ти: Sto ut, J. The Emer gen ce 
of Mo dern De moc ra tic Cul tu re, in: De moc racy and Tra di tion, еd. Sto ut, J. 
(2004), Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity, p. 213.

9 Ролс, Џ. нав. де ло, стр. 41.
10 Исто, стр. 46–47.
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Да об ја сни мо на ко ји на чин су на ве де не иде је по ве за не ме-
ђу соб но, као и са по ли тич ком кул ту ром де мо крат ског дру-
штва. Ролс твр ди да су иде је о дру штву као пра вич ном или 
не при стра сном си сте му са рад ње и иде ја о гра ђа ни ма као 
сло бод ним и јед на ким лич но сти ма део по ли тич ке кул ту ре 
де мо крат ског дру штва, као и да их он ода тле  пре у зи ма.11 У 
тра ди ци ји де мо крат ске ми сли, иде ја о дру штву као пра вич-
ном си сте му са рад ње са др жа на је у чи ње ни ци да се од ба-
цу је би ло ка ква вр ста хи је рар хиј ског уре ђе ња. Сви гра ђа ни 
има ју мо гућ ност уче шћа у по ли тич ком жи во ту, што зна чи 
мо гућ ност да се за ло же за од ре ђе ну кон цеп ци ју прав де, али 
и мо гућ ност да ста ну у од бра ну соп стве не кон цеп ци је до-
бра. Још је дан аспект иде је о дру штву као пра вич ном си-
сте му са рад ње је сте да се ни јед на све о бу хват на док три на 
не на ме ће као до ми нант на, већ се при хва та плу ра ли зам ста-
во ва, гле ди шта и пре фе рен ци ја. Упра во због то га, Ролс ка-
же да је и за ми сао о плу ра ли зму (ра зло жних) све о бу хват них 
док три на не што што при па да по ли тич кој кул ту ри де мо крат-
ског дру штва.12 Део тра ди ци је де мо крат ске ми сли је сва ка ко 
и иде ја о гра ђа ни ма као сло бод ним и јед на ким лич но сти ма. 
На при мер, у ро бо вла снич ком дру штву не по сма тра ју се сви 
чла но ви тог дру штва као из во ри ва ља них зах те ва. То ка ко ће 
ро бо ви би ти тре ти ра ни не про из ла зи из зах те ва са мих ро-
бо ва. За раз ли ку од то га је дан од бит них аспе ка та то га да 
се гра ђа ни сма тра ју сло бод ним лич но сти ма је сте да се они 
тре ти ра ју као из во ри ва ља них зах те ва. И сви гра ђа ни у том 
по гле ду има ју јед нак ста тус. Ролс ка же да та ква иде ја рав но-
прав ног гра ђан ства „при ста је са мо уз кон цеп ци ју де мо крат-
ског дру штва сло бод них и јед на ких гра ђа на”.13

Ролс сма тра да ка да се по ђе од ових основ них иде ја ко је 
су са др жа не у по ли тич кој кул ту ри де мо крат ског дру штва, 
ну жно се на ме ће пи та ње по ли тич ке прав де. Он на сле де ћи 
на чин фор му ли ше „фун да мен тал но пи та ње по ли тич ке прав-
де“: „ко ја је кон цеп ци ја прав де нај по год ни ја за утвр ђи ва ње 
усло ва дру штве не са рад ње из ме ђу сло бод них и јед на ких 
гра ђа на као нор мал них и у пот пу но сти ко о пе ра тив них чла-
но ва дру штва у то ку це лог њи хо вог жи во та?“14 А ка ко би 
се од го во ри ло на ово пи та ње, Рол со во ста но ви ште је да је 
ну жно фор му ли са ти од ре ђе ну кон цеп ци ју прав де ко ја иа ко 
по ла зи од иде ја по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва, 
те иде је да ље уоб ли ча ва кон цеп ту ал ним сред стви ма по ли-
тич ке те о ри је. За то сма тра да је по ред фун да мен тал не идеје 

11 Исто, стр. 47–48; стр. 51.
12 Исто, стр. 16; стр. 17; стр. 19; стр. 69.
13 Исто, стр. 63.
14 Исто, стр. 52.
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о дру штву као пра вич ном си сте му са рад ње, са пра те ћим 
иде ја ма о сло бод ним и јед на ким гра ђа ни ма и до бро уре ђе-
ном дру штву, нео п ход но узе ти у об зир још две фун да мен-
тал не иде је ко је чи не осно ву ње го ве по ли тич ке те о ри је ко ју 
на зи ва „прав да као пра вич ност”, а то су основ на струк ту ра 
дру штва и пр во бит ни по ло жај (the ori gi nal po si tion). По ли-
тич ка кон цеп ци ја прав де по ред на ве де них основ них по ла зи-
шта тре ба та ко ђе да узме у об зир то да се ње ни прин ци пи у 
пр вом ре ду при ме њу ју на основ ну струк ту ру дру штва или 
скуп основ них ин сти ту ци ја. И дру го, по ли тич ка те о ри ја ко-
ри сти пр во бит ни по ло жај као сред ство пред ста вља ња ко јим 
се до ла зи до од го ва ра ју ћих прин ци па, од но сно јед ну хи-
по те тич ку си ту а ци ју у ко јој су пред став ни ци гра ђа на ко ји 
од лу чу ју о аде кват ним прин ци пи ма прав де си ме трич но по-
ста вље ни. Ову си ту а ци ју та ко ђе ка рак те ри ше „вео не зна ња” 
ко ји оне мо гу ћа ва гра ђа не ко ји о прин ци пи ма од лу чу ју да 
зна ју чи тав низ кон тин гент но сти о сво јим при род ним спо-
соб но сти ма и дру штве ним окол но сти ма, као и ко ја је све-
о бу хват на док три на у ко ју они са ми ве ру ју. Ролс је уве рен 
да се ко ри шће њем ова квог јед ног сред ства пред ста вља ња 
ну жно до ла зи до од ре ђе них прин ци па прав де ко ји га ран ту ју 
нај ши ри мо гу ћи сте пен основ них сло бо да, пра вич ну јед на-
кост шан си за за у зи ма ње од ре ђе них дру штве них по ло жа ја, 
као и до пу сти вост не јед на ко сти са мо ако од то га има ју ко-
рист и они ко ји у дру штву нај ло ши је сто је. Ово су прин ци пи 
ко ји су до бро по зна ти још из Рол со ве Те о ри је прав де.15 Глав-
на раз ли ка у од но су на ра ни ју те о ри ју пре вас ход но се од-
но си на пи та ње ста бил но сти. У По ли тич ком ли бе ра ли зму, 
Ролс бра ни ста но ви ште да јед ном ка да се до ђе до аде кват не 
по ли тич ке кон цеп ци је прав де она мо же би ти сре ди ште пре-
кла па ју ћег кон сен зу са. Са мим тим и пи та ње ста бил но сти 
до бро уре ђе ног де мо крат ског дру штва би ло би на аде ква тан 
на чин ре ше но.

Оста так ра да би ће по све ћен кри тич ком раз ма тра њу уло ге 
по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва у окви ру Рол со ве 
по ли тич ке ми сли. Пр ва при мед ба ко ја би се мо гла упу ти-
ти Рол со вој за ми сли од но си се на про блем цир ку лар но сти. 
На и ме, за да так по ли тич ке те о ри је, по Рол со вом ста но ви-
шту, је сте да фор му ли ше од го ва ра ју ћу кон цеп ци ју прав-
де за ин сти ту ци је у устав ној де мо кра ти ји. Ви де ли смо да 

15 За раз ли ку из ме ђу фор му ла ци је прин ци па прав де у Те о ри ји прав де и По
ли тич ком ли бе ра ли зму ви де ти: Rawls, J. (1971) A The ory of Ju sti ce, Cam-
brid ge, MA: Har vard Uni ver sity Press, p. 302. и Ролс, Џ. (1998) По ли тич ки 
ли бе ра ли зам, Бе о град: Фи лип Ви шњић, стр. 37–38. Упр кос при мет ним 
раз ли ка ма у фор му ла ци ји и ре до сле ду на во ђе ња прин ци па, Ролс ипак 
сма тра да те раз ли ке ни су од пре суд не ва жно сти за ње го ву те о ри ју прав-
де.
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полазиште за по ли тич ку те о ри ју ко ја има ова кав циљ, Ролс 
ви ди у иде ја ма и прин ци пи ма по ли тич ке кул ту ре де мо крат-
ског дру штва. Али отуд се ја вља про блем цир ку лар но сти. У 
по ли тич кој кул ту ри, ко ја об у хва та ин сти ту ци је устав не де-
мо кра ти је, тра же се иде је и прин ци пи ко ји би се при ме ни ли 
на ин сти ту ци је устав не де мо кра ти је. Чи ни се, ипак, да би 
Рол со ва те о ри ја мо гла да се од бра ни од ова квог ти па кри ти-
ке. При мед ба би би ла на ме сту уко ли ко је реч о иден тич ним 
иде ја ма и прин ци пи ма. Ме ђу тим, Ролс ка же да су иде је и 
прин ци пи ко ји се пре у зи ма ју из по ли тич ке кул ту ре де мо-
крат ског дру штва са мо „при вре ме не упо ри шне тач ке”, ко је 
сво ју пот пу ну раз ра ду до би ја ју у окви ру по ли тич ке те о ри-
је. Са мим тим, упр кос то ме што по ли тич ка те о ри ја из во ре 
за сво је прин ци пе на ла зи у не кој по сто је ћој тра ди ци ји, она 
ну ди јед ну са свим но ву те о риј ску кон струк ци ју у ко јој су 
ове иде је и прин ци пи ре ин тер пре ти ра ни и до ве де ни у склад 
ка ко ме ђу соб но та ко и са дру гим иде ја ма, ка ко би се до шло 
до аде кват не те о ри је прав де. Да кле, ни фор му ла ци ја прин-
ци па, као ни њи хов ре ла ти ван по ло жај у окви ру те о ри је ни је 
ви ше са свим исти. Ти ме, оно што се ну ди као основ јав ног 
оправ да ња и као не што што мо же да при до би је пре кла па ју-
ћи кон сен зус гра ђа на по де ље них све о бу хват ним док три на-
ма ни је са свим иден тич но ску пу иде ја и прин ци па ко ји се 
пре у зи ма ју из по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва. А 
то зна чи да се Рол со ва те о ри ја мо же од бра ни ти од при го во ра 
цир ку лар но сти.

Дру га при мед ба од но си се на се лек тив ност иде ја и прин ци-
па ко ји се пре у зи ма ју из по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског 
дру штва. Очи глед но, кри те ри јум из бо ра иде ја и прин ци па 
на ко је се Ролс огра ни ча ва од ре ђен је основ ним ци љем, а 
то је да се до ђе до по ли тич ке кон цеп ци је прав де. Ме ђу тим, 
Ролс ниг де не обра зла же за што су ну жни баш ти прин ци-
пи на ко је се он по зи ва а не не ки дру ги. Сти че се ути сак да 
се Ролс углав ном по зи ва на оне прин ци пе и иде је ко ји су у 
скла ду са ње го вом пре фе ри ра ном кон цеп ци јом „прав де као 
пра вич но сти”, или ко ји мо гу би ти од по мо ћи да се та кон-
цеп ци ја ре де фи ни ше као по ли тич ка кон цеп ци ја прав де. Ме-
ђу тим, чак и у окви ру ове кон цеп ци је има, на при мер, ме ста 
за до дат ну про бле ма ти за ци ју ко ја би по ла зи ла од иде ја ко-
је су са др жа не у фун ду су по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског 
дру штва. Илу стро ва ће мо ову по ен ту на при ме ру Рол со вог 
по зи ва ња на пред став ни ке гра ђа на при ли ком до ла ска до 
прин ци па прав де у си ту а ци ји ко ју на зи ва пр во бит ним по-
ло жа јем. На и ме, иде ја о пред став ни ци ма гра ђа на има сво-
је са свим спе ци фич но зна че ње у окви ру по ли тич ке кул ту-
ре де мо крат ског дру штва. Ролс го во ре ћи о пред став ни ци ма 
гра ђа на у пот пу но сти иг но ри ше ову иде ју ка ко се она схва та 
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у окви ру де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. Мо гло би се ре ћи 
и да за ми сао о пред став ни ци ма гра ђа на у окви ру Рол со ве 
по ли тич ке те о ри је има „не де мо крат ски” ка рак тер, јер они 
од лу чу ју у име дру гих гра ђа на без би ло ка квог овла шће ња 
да то чи не. Са свим је си гур но да би уво ђе ње ове иде је она ко 
ка ко се схва та у окви ри ма по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског 
дру штва уве ло до дат ни еле мент сло же но сти у те о ри ју, али 
је исто та ко тач но да Ролс ниг де не обра зла же за што и не ке 
дру ге иде је и прин ци пи не би има ли сво ју уло гу при ли ком 
од ре ђе ња по ли тич ке кон цеп ци је прав де.

Не што дру га чи ју при мед бу у по гле ду се лек тив но сти иде ја и 
прин ци па ко ји се пре у зи ма ју из по ли тич ке кул ту ре из нео је 
Џорџ Кло ско (G. Klo sko) у свом кри тич ком раз ма тра њу Рол-
со ве те о ри је. Кло ско из но си при мед бу да су, „Ролсове тврд-
ње о за јед нич кој тра ди ци ји ли бе рал не по ли тич ке кул ту ре 
под ло жне сум њи”.16 Овај ау тор сма тра да Ролс ни је у до вољ-
ној ме ри узео у об зир да је по ли тич ка кул ту ра де мо крат ског 
дру штва је дан фун дус ко ји са др жи ве о ма раз ли чи те ства ри. 
Неке од њих су до бре, а не ке ни су. Глав ни про блем у ве зи 
са Рол со вом те о ри јом, по ми шље њу овог ау то ра, је сте да је 
усред сре ђе на са мо на по зи тив не еле мен те по ли тич ке кул-
ту ре. Кло ско та ко ђе за ме ра Рол су да ни је у до вољ ној ме ри 
обра тио па жњу на ем пи риј ске сту ди је у ве зи са по ли тич ком 
кул ту ром де мо крат ског дру штва. А те сту ди је по ње го вом 
ми шље њу по ка зу ју да се ова кул ту ра не са сто ји ис кљу чи во 
од по зи тив них еле ме на та. Та ко су део по ли тич ке кул ту ре де-
мо крат ског дру штва и раз ли чи ти об ли ци не то ле ран ци је пре-
ма пра ви ма од ре ђе них ма њи на.17 Чи ни се, ипак, да се Рол со-
ва те о ри ја мо же од бра ни ти од ова кве вр сте при го во ра. Пр во, 
из гле да да овај тип кри ти ке про ма шу је оно што је основ ни 
циљ Рол со вог по зи ва ња на по ли тич ку кул ту ру. По зи ва ње на 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња по ли тич ке кул ту ре су ге ри ше да се 
при мед ба од но си на мо гућ ност по сти за ња ста бил но сти на 
осно ва ма ко је Ролс пред ла же. Ми смо, ме ђу тим, ви де ли да 
је за Рол са уло га по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва 
не што дру га чи ја. По зи ва ње на по ли тич ку кул ту ру је нео п-
ход но ра ди про на ла же ња при вре ме них та ча ка ослон ца у 
ци љу до ла же ња до аде кват не по ли тич ке кон цеп ци је прав де. 
Са мим тим, по зи ва ње на по ли тич ку кул ту ру има при мар но 
те о риј ски зна чај. Дру го, ви де ли смо да и сам Ролс ука зу је 
на ду бо ку дво сми сле ност по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског 
дру штва. Иа ко он не раз ма тра де таљ но шта се све под том 

16 Klo sko, G. (1993) Rawls’s Po li ti cal Phi lo sophy and Ame ri can De moc racy, 
Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew 87, p. 352.

17 Ви де ти та ко ђе: Лип сет, С. М. и Леј кин, Џ. М. (2006) Де мо крат ски век, 
Бе о град: Аle xan dria Press, стр. 246–247. 
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дво сми сле но шћу под ра зу ме ва, са свим је си гур но да је био 
све стан ме ша ви не раз ли чи тих еле ме на та од ко јих се по ли-
тич ка кул ту ра са сто ји ко ји мо гу да ти по во да за раз ли чи те 
вр сте су ко бље но сти. Али као што смо ви де ли, он и сма тра 
да је за то ну жно при бе ћи фи ло зо фи ји по ли ти ке и по ли тич-
кој те о ри ји ка ко би се не до ста ци ка рак те ри стич ни за по ли-
тич ку кул ту ру пре ва зи шли.

То нас до во ди и до тре ће при мед бе ко ја се ди рект но од но си 
на при ро ду по ли тич ке те о ри је. Ролс при зна је да је ње го ва 
те о ри ја, упр кос по ла зи шту у по ли тич кој кул ту ри де мо крат-
ског дру штва, у при лич ној ме ри ап стракт на. Раз ра да иде ја и 
прин ци па ко ји се пре у зи ма ју из по ли тич ке кул ту ре по при-
ма у ве ли кој ме ри ап страк тан ка рак тер, а по ли тич ка те о ри ја 
ко ри сти и дру ге ап стракт не кон цеп ци је, по пут пр во бит ног 
по ло жа ја, ко је се по ве зу ју са тим иде ја ма. Ролс ка же да „то 
ни је ап страк ци ја ра ди ап страк ци је. На про тив, то је на чин 
да на ста ви мо јав ну рас пра ву ка да за јед нич ка схва та ња има-
ју ни жи ни во оп што сти. Тре ба ло би да бу де мо спрем ни на 
сле де ће: уко ли ко је кон фликт ду бљи, уто ли ко ће нам би ти 
по треб ни је да до стиг не мо ви ши ни во ап страк ци је да би смо 
до би ли ја сан по глед на ње го ве ко ре не. Због чи ње ни це да су 
у де мо крат ској тра ди ци ји кон флик ти о при ро ди то ле ран ци-
је и осно ви са рад ње као те ме љу јед на ко сти упор но ис тра-
ја ва ли, мо же мо прет по ста ви ти да су ду бо ки. Пре ма то ме, 
да би смо те кон флик те по ве за ли са по зна тим и основ ним, 
окре ће мо се фун да мен тал ним иде ја ма са др жа ним у јав ној 
по ли тич кој кул ту ри и на сто ји мо да от кри је мо ка ко би гра-
ђа ни са ми, на кон по треб ног про ми шља ња, же ле ли да кон-
ци пи ра ју сво је дру штво као не при стра стан си стем са рад ње 
то ком вре ме на. У овом кон тек сту, фор му ли са ње иде а ли зо ва-
них, што зна чи ап стракт них, кон цеп ци ја дру штва и лич но-
сти ве за них са тим фун да мен тал ним иде ја ма, нео п ход но је 
да би се про на шла ра зло жна кон цеп ци ја прав де”.18

Из гле да да је Рол со во ста но ви ште сле де ће. С јед не стра не, 
по зи ва ње на по ли тич ку кул ту ру де мо крат ског дру штва је 
нео п ход но ка ко би се у из град њи по ли тич ке те о ри је по шло 
од иде ја и прин ци па ко ји су им пли цит но за јед нич ки за све 
гра ђа не. С дру ге стра не, иа ко по ли тич ка кон цеп ци ја де мо-
крат ског дру штва са др жи еле мен те ко ји су им пли цит но за-
јед нич ки, са др жи та ко ђе и раз ли чи те еле мен те због ко јих 
мо же би ти ду бо ко дво сми сле на, па отуд и из вор кон фли-
ка та. Та ко је за да так по ли тич ке те о ри је да се по ла зе ћи од 
оних иде ја и прин ци па ко ји су им пли цит но за јед нич ки до-
ђе до ре ше ња оних про бле ма ко ји мо гу би ти из вор су ко ба. 

18 Ролс, Џ. нав. де ло, стр. 79–80.



36

ИВАН МЛАДЕНОВИЋ

И упра во због то га Ролс сма тра да по ли тич ка те о ри ја мо ра 
би ти ап стракт на. Ка ко би се уви де ли ко ре ни су ко ба и про-
на шло њи хо во ре ше ње не мо же се оста ти са мо на ни воу 
иде ја ко је су коб ге не ри шу, већ тре ба на пра ви ти ко рак да ље 
у прав цу ве ћег сте пе на оп што сти. Упра во због то га по ли-
тич ка те о ри ја ну жно опе ри ше са ап стракт ним кон цеп ци ја ма 
и иде а ли зо ва ним вер зи ја ма гра ђа на и дру штва. Ме ђу тим, 
Рол су би се ов де мо гла упу ти ти при мед ба да су ре ше ња ко-
ја ну де ап стракт не кон цеп ци је и са ма за пра во ап стракт на. 
Ра зло жно је прет по ста ви ти да под усло ви ма ко је Ролс има 
у ви ду, по ли тич ка кон цеп ци ја прав де ка кву он пред ла же мо-
же би ти основ пре кла па ју ћег кон сен зу са у до бро уре ђе ном 
де мо крат ском дру штву. Ме ђу тим, пи та ње је да ли је та ква 
кон цеп ци ја прав де при хва тљи ва за гра ђа не јед ног кон крет-
ног де мо крат ског дру штва. Та ко, оно што пред ста вља ре-
ше ње на ни воу по ли тич ке те о ри је, прак тич но гле да но, је сте 
јед на хи по те за ко ја се мо же по ка за ти као тач на, али и као 
погрешна. 

С тим у ве зи је још јед на при мед ба у ве зи са при ро дом по ли-
тич ке те о ри је ко ја се ди рект но од но си на ве зу са по ли тич ком 
кул ту ром де мо крат ског дру штва. Ролс, на и ме, твр ди да је 
„по ли тич ка фи ло зо фи ја устав ног ре жи ма ау то ном на”, сма-
тра ју ћи при том да се та ње на ау то но ми ја при мар но за сни ва 
на ње ној нор ма тив ној при ро ди. Он то да ље об ја шња ва ре-
чи ма да је „ње на по ли тич ка кон цеп ци ја прав де нор ма тив на 
схе ма ми сли. Ње на по ро ди ца фун да мен тал них иде ја не мо-
же се ана ли зи ра ти на не кој при род ној осно ви, као на при мер 
по ро ди ца пси хо ло шких или би о ло шких пој мо ва, или чак на 
ис тој осно ви, као по ро ди ца дру штве них и еко ном ских пој-
мо ва. До вољ но је ако мо же мо да са зна мо ову нор ма тив ну 
схе му и да је упо тре би мо да би смо у њој из ра зи ли на шу мо-
рал ну и по ли тич ку ми сао и де ло ва ње”.19 Ако се на ста ви овај 
ток раз ми шља ња мо гло би се по ста ви ти пи та ње у ко јој ме ри 
је ну жна ве за из ме ђу по ли тич ке те о ри је и по ли тич ке кул-
ту ре де мо крат ског или би ло ког дру гог дру штва. Ап стракт-
ност по ли тич ке те о ри је о ко јој го во ри Ролс са свим је у скла-
ду са ње ним схва та њем као нор ма тив не схе ме ми сли, али 
не и са иде ја ма и прин ци пи ма ка кве их на ла зи мо у окви ру 
по ли тич ке кул ту ре. Ако је по ли тич ка те о ри ја ау то ном на на 
на чин на ко ји то Ролс прет по ста вља, она мо ра би ти не за-
ви сна и од по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског или би ло ког 
дру гог дру штва. При мед ба би гла си ла да упр кос то ме што 
је Ролс ис та као зна чај по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру-
штва за по ли тич ку те о ри ју, он ипак ни је до кра ја об јаснио 

19 Исто, стр. 123.
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ка кав је тач но од нос по ли тич ке кул ту ре и по ли тич ке те о ри је 
схва ће не као нор ма тив не схе ме ми сли. 

На ше ста но ви ште је да нор ма тив на по ли тич ка те о ри ја не гу-
би на свом зна ча ју уко ли ко се ње на ау то но ми ја схва ти и као 
не за ви сност од по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског или би ло 
ког дру гог дру штва. То не зна чи да она не мо же има ти сво ју 
ва жну прак тич ну уло гу. Мо жда нор ма тив на по ли тич ка те о-
ри ја са сво јим ап стракт ним и иде а ли зо ва ним кон цеп ци ја ма 
не мо же да по ну ди кон крет на ре ше ња за не ке од ре ђе не дру-
штве не про бле ме. Али уме сто дру штве них екс пе ри ме на та 
са љу ди ма од „кр ви и ме са”, она сво јим екс пе ри мен ти ма са 
иде а ли зо ва ним де лат ни ци ма у раз ли чи то спе ци фи ко ва ним 
ин сти ту ци о нал ним усло ви ма, по ма же да се уста но ви по-
жељ ност од ре ђе них ин сти ту ци о нал них аран жма на, као и да 
се утвр ди под ко јим усло ви ма они по ста ју мо гу ћи. Рол со ва 
за ми сао о уло зи по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва 
за из град њу по ли тич ке те о ри је ре ша ва не ке ва жне про бле-
ме ко ји су ин хе рент ни ње го вој по ли тич кој ми сли. На при-
мер, ка ко до ћи до по ли тич ке кон цеп ци је прав де ко ја се не 
би из во ди ла ни из јед не од све о бу хват них док три на и ко ја 
би отуд мо гла да по слу жи као основ јав не са гла сно сти. Она 
та ко ђе ну ди од го вор на кри ти ке, пре вас ход но ко му ни та ри-
стич ке ори јен та ци је, ко је ука зу ју да се ра ни ја Рол со ва кон-
цеп ци ја „прав де као пра вич но сти” за сни ва на пре те ра но ин-
ди ви ду а ли стич кој кон цеп ци ји „не у ко ре ње ног соп ства” ко је 
је не за ви сно од по ли тич ке за јед ни це. Ме ђу тим, упр кос овим 
зна чај ним ре ше њи ма, Рол со ва за ми сао о уло зи по ли тич ке 
кул ту ре, као што смо ви де ли, отва ра не ке дру ге про бле ме. 
За то и не чу ди што ње гов глав ни до при нос по ли тич кој те-
о ри ји ле жи дру где. Џон Ролс је ви ше не го би ло ко ји дру-
ги ми сли лац за слу жан за до при нос нор ма тив ној по ли тич кој 
те о ри ји ко ји по ка зу је под ко јим усло ви ма је мо гу ће до бро 
уре ђе но де мо крат ско дру штво ко је се за сни ва на по ли тич кој 
кон цепци ји прав де ко ја је при хва тљи ва за све гра ђа не. 
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ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА 
ПОЛИ ТИЧ КЕ КУЛТУРЕ 

У ЛИБЕ РАЛ НИМ 
ДЕМОКРАТИЈА МА:  

ИДЕ ЈА И ПРО БЛЕ МИ
Сажетак: Циљ ово га ра да је да се раз мо три иде ја јав ног ума она ко 
ка ко ју је из ло жио Џон Ролс у По ли тич ком ли бе ра ли зму из пер спек
ти ве кри ти ке Џо зе фа Ра за, ко ју је из нео у тек сту Су о ча ва ње са 
раз ли чи то шћу: при мер епи сте мич ке уз др жа но сти. Раз да је кри
ти ку Рол са, ко ји је по ку ша вао да свој по ли тич ки ли бе ра ли зам за
сну је на осно ва ма ко је се не по зи ва ју на исти ну − што би зна чи ло 
да је ње го ва те о ри ја епи сте мич ки уз др жа на. Раз сма тра да та
кав Рол сов по ду хват ни је мо гућ и да ће он мо ра ти да се по зо ве на 
не ке објек тив не вред но сти. У овом ра ду на пра вље на је ди стинк
ци ја из ме ђу објек тив них вред но сти и вред но сти кон сти ту и са них 
са гла сно шћу ка ко би се ство рио от клон од Ра зо ве тер ми но ло ги је 
и ти ме ука за ло на про бле ма тич не прет по став ке ко је се на ла зе у 
ње го вој кри ти ци. На и ме, овај рад за сту па ста но ви ште по ко ме 
Ра зо ва кри ти ка епи сте мич ке уз др жа но сти је сте ис прав на, што 
зна чи да Ролс, она ко ка ко је кон ци пи рао сво ју те о ри ју, мо ра да се 
по зо ве на не ке објек тив не вред но сти, али да то не зна чи, ка ко Раз 
за кљу чу је, да те о ри ја прав де мо ра би ти исти ни та. 

СТЕФАН МИЋИЋ
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Кључне речи: јав ни ум, Џон Ролс, Џо зеф Раз, објек тив не вред
но сти, вред но сти кон сти ту и са не са гла сно шћу, ли бе рал не де мо
крати је

Иде ја јав ног ума у са вре ме ној по ли тич кој те о ри ји сво-
је ко ре не на ла зи у де ли ма Кан та (Im ma nuel Kant) и Ру соа 
(Jean-Jac qu es Ro us se au). Ме ђу тим, иа ко иде ја јав ног ума ни-
је те ко ви на са вре ме не по ли тич ке фи ло зо фи је, упра во је то 
област ње не екс пли цит не ар ти ку ла ци је. Они ко ји при хва та-
ју иде ју јав ног ума сма тра ју да су љу ди сло бод ни и јед на ки. 
Јед на ки смо у сло бо ди а сло бод ни смо за то што смо са ми 
се би кон сти ту ен ти прин ци па ко ји ма се по ви ну је мо. Мо гло 
би се ре ћи да је иде ја јав ног ума ка квом ју је Џон Ролс (John 
Rawls) пред ста вио јед на од ин те грал них де ло ва са вре ме-
не ли бе рал не по ли тич ке кул ту ре − мо де ла по ко ме се об-
ја шња ва и про це њу је по ли тич ки жи вот јед не за јед ни це. А 
упра во је јав ни ум онај прин цип по ко ме би тре ба ло да се 
ру ко во ди мо ка да же ли мо да ус по ста ви мо ме ђу соб не од но се 
из ме ђу ак те ра у јед ном ли бе рал ном дру штву. Код Рол са сти-
пу ла тив на де фи ни ци ја1 јав ног ума озна ча ва оне прин ци пе 
ко ји ле ги тим но мо гу би ти упо тре бље ни као фун да мен тал-
ни у по ли тич ком жи во ту за то што су то прин ци пи ко је сви 
гра ђа ни мо гу ра зло жно при хва ти ти. Иде ја је да не по сто ји 
никaкав ау то ри тет (осим на шег ума) ко ји би нас оба ве зи вао 
да де ла мо на од ре ђен на чин. 

Ме ђу тим, прет по став ка би ло ка квог об ли ка удру жи ва ња мо-
ра у се би да са др жи мо гућ ност по ста вља ња мо рал них и по-
ли тич ких пра ви ла којa ће сле ди ти они ко ји при па да ју том 
об ли ку удру жи ва ња. Има ју ћи то у ви ду, мо ра мо да мо ди фи-
ку је мо ста но ви ште. Сло бо да од нас зах те ва да се по ви ну је-
мо пра ви ли ма или за ко ни ма ко је ра ци о нал но мо же мо са ми 
се би по ста ви ти. Би ти не сло бо дан зна чи по ви но ва ти се пра-
ви ли ма на мет ну тим од дру гих, би ти обје кат во ље дру го га 
или са мо па си ван део при род ног ка у за ли те та. Ра ци о нал на 
и ау то ном на осо ба де ла по оним мак си ма ма, тј. су бјек тив-
ним прин ци пи ма хте ња, ка ко их Кант де фи ни ше у За сни ва
њу ме та фи зи ке мо ра ла, ко ји мо гу да по ста ну оп шти за кон. 
Та кав чо век мо же да ар ти ку ли ше сво ју по ли тич ку и мо рал-
ну ау то но ми ју по на ша ју ћи се у скла ду са оним за ко ни ма 
ко ји се од но се на оп ште до бро. Кре ћу ћи се по тој кан тов-
ској ли ни ји, мо же да се за кљу чи да „иде ја сло бо де, као ре гу-
ла тив но пра ви ло ко је уре ђу је, или уче ству је у од ре ђи ва њу, 

1 Сти пу ла тив на де фи ни ци ја је она ко јом се не ком пој му да је не ко зна че-
ње. Иа ко је о иде ји ко ју но си по јам „јав ни ум” би ло го во ра мно го пре 
Џо на Рол са, упра во се сма тра да је он о вај по јам уоб ли чио на на чин на 
ко ји ће би ти упо тре бљен у овом ра ду. 
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од но сно чи ни са став ни део од ред бе ног раз ло га (или мо жда 
са мо об ја шње ње), де ло ва ња јед ног су бјек та, у пот пу но сти 
је до вољ на за ана ли зу оне вр сте ка у зал но сти ко ја се под ра-
зу ме ва, или прет по ста вља, у де ла њу пре ма тре ба кон цеп-
ту.”2 У др жа ви по сто ји плу ра ли тет ре ли гиј ских, мо рал них 
ве ро ва ња и по ли тич ких уве ре ња, ко ји се од но си на оно што 
по је ди нац сма тра за до бро и ис прав но. Има ју ћи то у ви ду, 
мо ра мо по ста ви ти пи та ње ка да и ко ја ће пра ви ла би ти ле-
ги тим на? Они ко ји при хва та ју иде ју јав ног ума сма тра ју да 
пра ви ла мо гу да бу ду ле ги тим на са мо ка да су оправ да на по-
зи ва њем на ар гу мен те ко је љу ди, на не ком ни воу, при хва та ју 
или по др жа ва ју. Али та иде ја не пред ста вља са мо стан дард 
по ко ме пра ви ла мо гу да се про це њу ју већ је то и ме ри ло по 
ко ме по је ди нац тре ба да се по на ша. Оно пред ста вља мо дел 
по на ша ња у од ре ђе ној за јед ни ци ко ја при хва та вред но сти 
на мет ну те од стра не јав ног ума. Ми тре ба да при хва та мо 
она пра ви ла и оне оба ве зе за ко је мо же мо да ка же мо да има-
ју оп ште оправ да ње при њи хо вом кон сти ту и са њу као нор-
ме. При мер та квих пра ви ла је очу ва ње сло бо де и јед на ко сти 
љу ди на су прот дис кри ми на тор ским за ко ни ма за сно ва ним 
на раз ло зи ма ко ји се не мо гу ра ци о нал но об ја сни ти. Са јед-
не стра не, го во ре ћи о јав ном уму, го во ри мо о са гла сно сти. 
Им пли цит на или екс пли цит на са гла сност оних над ко ји ма 
се вла да је по треб на за оства ре ње по ли тич ке ле ги тим но сти. 
А са дру ге стра не, има мо исти ну − ми сми сле но мо же мо 
по ста ви ти пи та ње да ли је од ре ђе на по ли тич ка или мо рал-
на кон цеп ци ја исти ни та. Пи та ње ко је се од но си на уни вер-
зал ни ка рак тер оних вред но сти ко је се, оправ да но или не, 
сматра ју по жељним као осно ва дру штва.

Чи ње ни ца је да љу ди у јед ном дру штву има ју раз ли чи те 
по гле де на свет ко ји ства ра ју је дан плу ра ли зам ве ро ва ња о 
оно ме што је ис прав но. Да би се ство ри ла и очу ва ла ста бил-
ност дру штва, по треб но је да по сто ји је дан кри те ри јум ко ји 
ће омо гу ћа ва ти да се ус по ста ве вред но сти при хва тљи ве за 
све гра ђа не. Тај кри те ри јум Ролс ви ди у иде ји јав ног ума. 
Јав ни ум би тре ба ло да обез бе ди да бит не ин сти ту ци је дру-
штва, ко је се ти чу на чи на ар ти ку ли са ња во ље на ро да, бу ду 
у скла ду са са мом том во љом. Да кле, услов но го во ре ћи, мо-
же мо да ка же мо да во ља на ро да пред ста вља јав ни ум. По 
Рол су, јав ни ум се од но си на то ка ко гра ђа ни ви де вред но-
сти ко је би тре ба ло да бу ду ин кор по ри ра не у са ме те ме ље 
дру штва. Да би мо гло да се уоп ште го во ри о јав ном уму, 
мо ра да по сто је по ла зне прет по став ке ко је се ти чу ста ту са 

2 Ba bić, J. (1992) Pro iz volj nost i slo bo da: Kan to vo za sni va nje mo ral nog kri te-
ri ja kao ka te go rič kog im pe ra ti va, Fi lo zof ski go diš njak br. 5, Be o grad: In si tut 
za fi lo zo fi ju, str. 48.
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оних ко ји би тре ба ло да од лу чу ју. На и ме, Рол сов по ду хват 
се осла ња на де мо крат ска дру штва ко ја прет по ста вља ју сло-
бод не и јед на ке гра ђа не. Са ми гра ђа ни мо ра ју се би на мет-
ну ти прин ци пе ко је сви оста ли мо гу ра зло жно при хва ти ти 
да би смо мо гли да го во ри мо о јав ном уму. Ролс ка же да је 
јав ни ум − „ум при пад ни ка де мо крат ских на ро да ко ји де-
ле за јед нич ки ста тус рав но прав них гра ђа на. Пред мет упо-
тре бе њи хо вог ума је до бро јав но сти: оно што по ли тич ка 
кон цеп ци ја прав де зах те ва од уста но ва основ не струк ту ре 
дру штва и од ци ље ва и свр ха ко ји ма оне тре ба да слу же. 
Јав ни ум је, да кле, ја ван на три на чи на: као ум гра ђа на он је 
исто вре ме но и ум јав но сти; за тим, пред мет ко ји он раз ма тра 
пред ста вља до бро јав но сти и основ на пи та ња прав де; и тре-
ће, он је по при ро ди и са др жа ју ја ван, с об зи ром на то да га 
од ре ђу ју иде а ли и прин ци пи из ра же ни дру штве ном кон цеп-
ци јом по ли тич ке прав де и да се упо тре бља ва отво ре но на тој 
осно ви.”3 Као што мо же мо да ви ди мо у на ве де ном ци та ту, 
струк ту ра иде је јав ног ума мо же се по де ли ти на три гру пе 
усло ва. Пр ва се од но си на дру штво и гра ђа не тј. ка кво „тле” 
је по треб но да би се јав ни ум мо гао да се ја ви, док се дру га 
од но си на циљ или ти пред мет јав ног ума. А тре ћа це ли на, 
ко ја се и са ма де ли на три пот це ли не, го во ри о „ана то ми ји” 
јав ног ума − оно ме од че га је он са чи њен. Ка да го во ри о 
по ли тич кој кон цеп ци ји прав де, Ролс сма тра да по ли тич ко у 
кон цеп ци ји прав де зна чи још да је „фор му ли са на та ко да се 
при ме њу је на основ ну струк ту ре дру штва, ње не нај ва жни-
је по ли тич ке, дру штве не и еко ном ске уста но ве као је дин-
стве на схе ма дру штве не са рад ње; да се при ка зу је ши ре од 
би ло ко је све о бу хват не ре ли гиј ске или фи ло зоф ске док три-
не; и да је раз ра ђе на у сми слу фун да мен тал них по ли тич ких 
иде ја ко је се са гле да ва ју као део јав не по ли тич ке кул ту ре 
демократ ског дру штва.”4

Не тре ба да се за ва ра ва мо и да ми сли мо да Ролс ве ру је у 
пот пу ни сло бо ду у де мо кра ти ји. На про тив, у де мо кра ти ји 
по сто ји мо ме нат при си ле, ка ко сам Ролс на гла ша ва. Ме ђу-
тим, са да би тре ба ло да ви де ти у ком кон тек сту се реч „при-
си ла“ ко ри сти. При си ла се не од но си на си лу ко јом нпр. у 
ау то ри тар ном си сте му вла дар ка жња ва по је дин це сла њем 
на ро би ју већ је то је дан об лик „ар гу мен та тив не при си ле”. 
Ра ци о нал ност из бо ра од ре ђе них прин ци па бит них за уре ђе-
ње дру штва при си ља ва ра зло жне и ра ци о нал не гра ђа не5 да 

3 Rols, Dž. (2008) Po li tič ki li be ra li zam, Be o grad: Fi lip Viš njić, str. 254.
4 Исто, стр. 265.
5 По Рол су, ра ци о нал но се од но си на при ме ну сред ста ва за оства ре ње ци-

ља, тра же ћи нај е фи ка сни ја по зна та сред ства за по сти за ње ци ља али не 
та ко да циљ мо ра би ти оства рен по сва ку це ну. Ра зло жно, пак, усме ра ва 
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те прин ци пе при хва те. И то је ум ност у јав ном уму, ум ност 
ко ја во ди ка то ме да на ђе мо нај бо ље ре ше ње за ус по ста вља-
ње дру штве не ста бил но сти, ма да и та ква по став ка мо же да 
бу де спор на. По сто је им пли цит не па тер на ли стич ке тен ден-
ци је из ра же не у суп тил ним на го ве шта ји ма ве за ним за оно 
што се сма тра ис прав ним. То мо же да се илу стру је иде јом 
„је зич ко-екс пре сив ног па тер на ли зма ко ји (С. М.) оста је на 
је зич ком из ра жа ва њу па тер на ли стич ког од но са пре ма не кој 
гру пи или по је дин цу, и не про из во ди не по сред но ни ка кво 
огра ни че ње сло бо де или на сил но при мо ра ва ње”.6 Ау тор 
овог пој ма пра ви сле де ћу ди стинк ци ју: „На и ме, из гле да да 
би би ло уме сно раз ли ко ва ти две вр сте па тер на ли стич ког 
дис кур са: јед ну ко ја не по сред но про из во ди огра ни че ње сло-
бо де и дру гу ко ја то не чи ни. При мер за пр ву вр сту је за кон 
а при мер за дру гу је ко мен тар”7. Ови при ме ри мо гу да по ка-
жу да по сто ји од ре ђе на опа сност да па тер на ли стич ки од нос, 
иа ко ди рект но не угро жа ва сло бо ду, кроз ко мен та ре усме ра-
ва на од ре ђе не за кључ ке ко ји ни су ну жно нај ра ци о нал ни-
је од ре ђе ње прин ци па али ко ји пле ди ра ју да бу ду та кви. На 
при мер, са ве ту јем ти да је бо ље да при ста неш на то и то. 
Ов де има мо при мер је зич ко-екс пре сив ног па тер на ли зма ко-
ји ди рект но не угро жа ва сло бо ду, али ко ји усме ра ва де ла ње 
или ми шље ње дру гог ка не че му за шта онај ко ји то го во ри 
сма тра као ис прав но и ко ји ве ру је да би то тре ба ло да по ста-
не оп ште при хва ће но. За Рол са је бит но да се ин те лек ту ал-
ни и мо рал ни ка па ци те ти гра ђа на упрег ну у ци љу ства ра ња 
оп ште при хва тљи вих прин ци па. Раз лог за што је то бит но 
упра во ле жи у те мељ ној прет по став ци де мо кра ти је − а то је 
вла да ви на на ро да. Моћ вла да ра, у та квом уре ђе њу је ујед-
но и моћ на ро да. И због то га је по треб но да по сто ји кон-
сен зус око тих прин ци па. Уви ђа ње по тре бе за кон сен зу сом 
око фун да мен тал них прин ци па по вла чи за со бом и не ка кво 
зна ње тих прин ци па. Ролс ка же: „По ли тич ка кон цеп ци ја је 
раз ло жан из раз по ли тич ких вред но сти јав ног ума и прав де 
из ме ђу сло бод них и јед на ких гра ђа на. Као та ква, по ли тич-
ка кон цеп ци ја се обра ћа све о бу хват ним док три на ма у име 

на тра га ње за оним прин ци пи ма ко ји мо гу би ти оп ште при хва ће ни. Ово 
је де фи ни ци ја ра ци о нал ног и ра зло жног ко ја слу жи са мо за илу стро ва-
ње оно га о че му Ролс го во ри, те ни је пот пу на. За де таљ ни је об ја шње ње 
ове ди стинк ци је ви де ти: Rols, Dž. (2008) Po li tič ki li be ra li zam, Be o grad: 
Fi lip Viš njić, str. 82-88.

6 Pr njat, A. (2008) Cr kva i pa ter na li zam − od go vor Mi ha i lu Mar ko vi ću, Fi
lo zo fi ja i druš tvo br. 2, Be o grad: In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju, str. 
255-256.

7 Исто, стр. 255.
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тих фун да мен тал них вред но сти, та ко да они ко ји је од ба цу ју 
ризи ку ју да бу ду не пра вед ни, по ли тич ки го во ре ћи.“8

Је дан од ту ма ча Рол са, Џо на тан Квонг (Joh na tan Qu ong), 
ука зу је на чи ње ни цу ко ју Ролс из но си: „...да јав ни ум зах те-
ва ду жност уљуд но сти ко ја нас оба ве зу је да об ја сни мо јед ни 
дру ги ма ка ко су на ше бит не по ли тич ке по зи ци је оправ да-
не ре фе ри ра ју ћи на ра зло жну по ли тич ку кон цеп ци ју прав де 
и да се уз др жи мо од по др жа ва ња по зи ци ја ко је се по зи ва ју 
на све о бу хват не док три не. Иде ја јав ног ума зах те ва да про-
ме ни мо на чин по на ша ња та ко да се нај бит ни ја по ли тич ка 
пи та ња ре ша ва ју по зи ва њем на кон цеп ци је прав де ко је ре-
флек ту ју са мо оне вред но сти свих гра ђа на ин кор по ри ра не 
у кул ту ру кон сти ту ци о нал не де мо кра ти је... Јав ни ум тре ба 
да те жи да по ста не по ли тич ки иде ал ко ји ће кон сти ту и са-
ти јед но пра вед но де мо крат ско дру штво. Ме ђу тим, по сто-
ји и онај ма ли број ко ји је не раз ло жан и чи ји раз ло зи ни су 
у оп штем ин те ре су. То не зна чи да ти љу ди не ма ју пра ва 
на сло бо де ко је ужи ва ју сви оста ли гра ђа ни. Али то зна чи 
да се они ис кљу чу ју ка да се го во ри о они ма ко ји да ју суд 
о оправ да но сти пра ва и бе не фи ци ја гра ђан ства.”9 Са дру ге 
стра не, уни вер зал ност јав ног ума се огле да у то ме што су 
пред мет ње го вог раз ма тра ња нај фун да мен тал ни ји прин ци-
пи ко ји са чи ња ва ју бит не устав не еле мен те (пра во гла са, 
пра во сво ји не, не при стра сна јед на кост мо гућ но сти итд.) и 
основ на пра ва. Све пре ко то га је у до ме ну рас пра ва и ула-
зи у сфе ре ко је се не ти чу јав ног ума већ пи та ња са ма њим 
ни во ом оп што сти а, у не ком сми слу, и ва жно сти у од но су 
на це ло куп но дру штво. Као што смо ви де ли, дру га ка рак-
те ри сти ка због ко је је јав ни ум јав ни је сте до бро јав но сти. 
Уко ли ко би не раз ло жни и не ра ци о нал ни љу ди гле да ли са мо 
сво је ин те ре се или се во ди ли ин те ре си ма не јав ног ума, он да 
би овај дру ги зах тев (јав но сти) био не ис пу њен а са мим тим 
и не би мо гло да се го во ри о јав ном уму. Та кви љу ди зна ју 
сво је раз ло ге, они је су кон сти ту ен ти прин ци па или за ко на, 
али ва же ње тих прин ци па је усме ре но на њи хо во лич но до-
бро или на до бро гру пе ко јој при па да ју, а не оп ште до бро 
свих ко је за ко ни по га ђа ју. Да кле, бит ни устав ни еле мен ти су 
оправ да ни ако су гра ђа ни јав но кон сти ту и са ли те еле мен те 
по ла зе ћи од им пли цит них прет по став ки ра зло жних по је ди-
на ца и до ла зе ћи до фун да мен тал них прин ци па и по ли тич ке 
кон цеп ци је прав де. Јав ни ум оправ да ва сам се бе. Оправ да-
ње се ба зи ра на то ме што устав ни еле мен ти ни су на мет ну ти 

8 Rols, Dž. nav. de lo, str. 288.
9 Qu ong, J. On The Idea of Pu blic Re a son, in: The Blac kwell Com pa nion to 

Rawls, eds. Man dle, J. and Reidy, A. D. (2013) New Jork: Wi ley-Blac kwell, 
p. 9.
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спо ља нпр. од бо жан ског ау то ри те та већ су до шли из ну тра, 
од са мих гра ђа на ко ји се слу же соп стве ним умом. Ов де се 
ра ди о по ли тич ким од лу ка ма ко је се ти чу свих гра ђа на, а не 
са мо по је ди на ца ко ји при па да ју од ре ђе ној ре ли гиј ској или 
на уч ној за јед ни ци. Ове по то ње су од лу ке не јав ног ума, а нас 
се ов де ти чу од лу ке ко је по га ђа ју све гра ђа не. Ди стинк ци ја 
из ме ђу јав ног и не јав ног ума од но си се на до мен пи та ња ко-
ја ова два об ли ка од лу чи ва ња има ју. Не јав ни ум се од но си 
на пи та ња од ре ђе них за јед ни ца (вер ских, обра зов них итд.) 
ко је не ма ју ути ца ја на дру штве но ва жна пи та ња. Да ље, Ролс 
по ку ша ва да при ка же и тај дру ги аспект ње го ве иде је јав ног 
ума ко ји се од но си не са мо на нор ма тив ни већ и на кон сти-
ту тив ни ка рак тер. На и ме, јав ни ум се не ко ри сти са мо као 
кри те ри јум оправ да ња по ли тич ког ау то ри те та већ он слу жи 
и као смер ни ца гра ђа ни ма ка ко да гла са ју о „бит ним устав-
ним еле мен ти ма”,10 као и смер ни це сви ма они ма (за ко но дав-
ци ма) ко ји ути чу на оства ри ва ње вред но сти ко је је по ста-
вио јав ни ум. По ли тич ка кул ту ра ли бе рал них де мо кра ти ја 
на ла же да раз ло зи по ко ји ма се ру ко во ди мо при до но ше њу 
политич ких од лу ка у ства ри бу ду раз ло зи јав ног ума.

Већ смо го во ри ли о ра зно ли ко сти док три на ко је има ју гра ђа-
ни јед ног дру штва. У тој ра зно ли ко сти мо ра се на ћи кон сен-
зус око оних фун да мен тал них иде ја ко је су мо рал но оба ве-
зу ју ће за гра ђа не. Ролс сма тра да то зна чи да гра ђа ни тре ба 
да из ло же сво је ста во ве јед ни дру ги ма, да схва те дру га чи је 
ста во ве и соп стве ним умом до ђу до не ких фун да мен тал них 
прин ци па оба ве зу ју ћих за све. За кон ска ду жност на ста је из 
мо рал не. Из ду жно сти ко ри шће ња ума Ролс ве ру је да по сто-
ји не што око че га би смо сви мо гли да се сло жи мо и да се он-
да на тим осно ва ма гра ди устав и ства ра по зи тив но за ко но-
дав ство. Од но си гра ђа на у де мо крат ском дру штву под ра зу-
ме ва ју ра зло жно об ја шња ва ње и раз у ме ва ње ста во ва ува жа-
ва ју ћи сло бо ду и јед на кост дру гих али та ко ђе и ме ђу соб ну 
по ли тич ку при си лу ко ју они вр ше јед ни на дру ге гла са њем. 
Сва ње го ва на сто ја ња у из ла га њи ма јав ног ума усме ре на су 
ка на ла же њу те тач ке око ко је сви ра зло жни љу ди мо гу да 
се сло же. Али, то не тре ба схва ти ти као пот пу но сла га ње 
око не ког пи та ња. На про тив, Ролс не ма илу зи је да је мо гу ће 
до ћи до пот пу не са гла сно сти око не ког пи та ња. Оно што је 
бит но јесте да по сто ји искре на ве ра у ра зло жност прин ци па 
ко ји се пред ла жу као и по ве ре ње у прин ци пе ко је пред ла-
жу дру ги. Нео п ход но је да се рас пра ва во ди око те мељ них 
прин ци па са јед ном до зом истин ске уве ре но сти у ис прав-
ност оно га што пред ла же мо. Ролс сма тра да не би смо сме ли 
да на пу шта мо де мо крат ске вред но сти са мо за то што не ма 

10 Rols, Dž. nav. de lo, str. 257.
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пот пу не са гла сно сти. Ве ра по ста је зна ње ка да по сто ји еви-
ден ци ја да ти прин ци пи у ко је ве ру је мо тво ре функ ци о нал но 
дру штво. Али ов де ви ди мо Рол со ву уве ре ност у ис прав ност 
прин ци па за ко је се бо ри без об зи ра што ње гов по ду хват по-
ку ша ва да на пра ви от клон од уна пред од ре ђе них вред но сти. 
Про блем се ја вља ка да гра ђа ни сво је све о бу хват не ра зло жне 
док три не схва та ју као не што што објек тив но ва жи, што има 
вред ност по се би. То им пли ци ра да ће се из не по ли тич ких 
вред но сти из вла чи ти по ли тич ке. По ње му, то што им да је мо 
још не ку под ло гу не зна чи да ми не при хва та мо и не афир-
ми ше мо усло ве по што ва ња јав ног ума. Ми мо ра мо да схва-
ти мо да по ли ти ка у де мо крат ском дру штву не мо же да се 
ру ко во ди оним што по сма тра мо као исти ну већ да де ла по 
оним раз ло зи ма ко је сви мо гу да при хва те. Об ја шње ње мо ра 
да се за сни ва на раз ло жим сред стви ма у по ли тич ком до ме ну 
ко је ће сва ко мо ћи ра зум но да при хва ти без об зи ра на то да 
ли не ко то схва та као исти ну или не. Још јед на те шко ћа на 
ко ју иде ја јав ног ума на и ла зи се ти че пи та ња успе шно сти 
ко је јав ни ум пре тен ду је да раз ре ши. Он сма тра да ра зло жна 
и де ло твор на по ли тич ка кон цеп ци ја, ба зи ра на на јав ном 
уму, мо же да ути че да не раз ло жне све о бу хват не док три не 
по ста ну ра зло жне или да се схва ти ло ги ка ар гу мен та ци је ко-
ју јав ни ум на ме ће. По ста вља се пи та ње ка ко Ролс из ла зи на 
крај са овим про бле ми ма а да оста не до сле дан у од би ја њу 
да при хва ти да кон цеп ци ја у се би са др жи исти ну то јест да 
је епи сте мич ки уз др жа на? 

Џо зеф Раз (Jo seph Raz) је је дан од нај по зна ти јих кри ти ча ра 
Рол са и то по го то ву у до ме ну пи та ња Рол со ве уз др жа но сти 
по пи та њу исти ни то сти прин ци па. Раз на гла ша ва да „Рол-
со ва епи сте мич ка уз др жа ност ле жи у чи ње ни ци да се он уз-
др жа ва од тврд ње да је ње го во уче ње о прав ди исти ни то.”11 
Раз да ље твр ди да ће мо тек осло ба ђа њем од епи сте мич ке 
уз др жа но сти мо ћи да: „пре о кре не мо ве зу из ме ђу ци ља кон-
сен зу ал не ста бил но сти и је дин ства и по сти за ња јед ног пра-
вич ног си сте ма са рад ње из ме ђу сло бод них и јед на ких љу ди. 
Уз прет по став ку епи сте мич ке осло бо ђе но сти мо же мо да за-
кљу чи мо да по сти за ње кон сен зу ал ног је дин ства и ста бил-
но сти пред ста вља вре дан циљ, јер (ба рем де ли мич но) без 
њих не мо же би ти пра вич не са рад ње из ме ђу сло бод них и 
јед на ких љу ди.”12 Основ на иде ја ко ју Раз за сту па је сте да 
те о ри ја прав де мо ра би ти исти ни та да би мо гла да бу де те о-
ри ја прав де. Она мо ра да има мо рал не осно ве у не ким објек-
тив ним вред но сти ма. По ње му, епи сте мич ка ди мен зи ја јав-
ног ума би обез бе ди ла кон сен зус а не кон сен зус на осно ву 

11 Raz, Dž. (2005) Eti ka u јav nom do me nu, Pod go ri ca: CID, str. 76.
12 Исто, стр. 84.
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рацио нал но сти и ра зло жно сти раз ли чи тих по је дин аца. Та-
кав кон сен зус је мо гућ ка да се го во ри о ма ње бит ним пи та-
њи ма али не и ка да се ра ди о те мељ ним пи та њи ма дру штва. 
Раз лог то ме је што кон сен зус за сно ван на пу кој са гла сно сти 
без ја ких раз ло га (као што је на при мер исти на) омо гу ћа ва 
бр зу и че сту про ме ну ми шље ња. Ме ђу тим, Рол сов циљ је 
прак тич не при ро де. Он не же ли да се по зи ва на не ке исти-
не као од ре ди шне тач ке по ли тич ких стре мље ња већ да се 
оства ре прак тич ни ци ље ви. А ти прак тич ни ци ље ви се од-
но се на ста бил ност и је дин ство дру штва ко ји се оства ру ју 
пу тем пре кла па ју ћег кон сен зу са.13 По ред овог прак тич ног 
тре ба ло би на гла си ти да Раз сма тра да Рол со ва те о ри ја има 
још је дан аспект, а то је фи ло зоф ски. Фи ло зоф ска је за то 
што зах те ва сло же но мо рал но уче ње о прав ди. Из тог мно-
штва прин ци па ми би ра мо не ке а не ке од ба цу је мо. Глав ни 
про блем по Ра зу је што прин ци пи ма ко је не сма тра мо за 
исти ни те да је мо вред но сну при ме су. Та при ме са се од но си 
упра во на сам чин из бо ра истих јер се он осла ња на на ше 
ин ту и тив но схва та ње да су вред ни. На осно ву то га мо же се 
за кљу чи ти ка ко Раз сма тра да ни ка да за пра во не ће мо мо ћи 
да обез бе ди мо пот пу но од су ство исти не. Не ке прет по став-
ке ће увек би ти схва ће не као исти ни те, ма кар им пли цит но. 
Епи сте мич ка уз др жа ност ни је мо гу ћа ако има мо не ка кву 
свест о оно ме што је ис прав но. Мо гли би смо да за кљу чи-
мо из Ра зо вих раз ма тра ња и да је са мо по сти за ње са гла сно-
сти око вред но сти мо гу ће упра во за то што по сто је исти ни те 
вред но сти ко је ми схва та мо. Пи та ње је уоп ште да ли би би-
ло мо гу ће да ра зло жни и ра ци о нал ни љу ди до ђу до истих 
са зна ња ако не би по сто јао не ки за јед нич ки име ни тељ ко ји 
би ту њи хо ву ра ци о нал ност и ра зло жност „усме ра вао” ти ме 
што би афи ци рао ког ни тив не мо ћи по је ди на ца. Ра зов ар гу-
мент, ка ко га је он из ло жио, ба зи ра се на сле де ћем: „Јед на 
те о ри ја прав де за слу жу је то име про сто за то што се ба ви пи-
та њи ма, тј. пи та њи ма ко ји ма се ба ви исти ни та те о ри ја прав-
де. У том сми слу се мо же ре ћи да има мно го те о ри ја прав де, 
ко је су све при хва тљи ве до истог сте пе на као те о ри ја прав-
де. Пре по ру чи ти јед ну од њих, као те о ри ју прав де ко ја тре ба 
да ва жи у на шим дру штви ма, зна чи пре по ру чи ти је као пра-
вед ну те о ри ју прав де тј. као исти ни ту, ра зло жну или ва лид-
ну те о ри ју прав де.”14 Из ин ту и тив но сти тих те мељ них иде ја 
− ко је на ла зи мо ка да раз ма тра мо фун да мен тал не прин ци пе 
− Раз за кљу чу је да оне мо ра ју би ти исти ни те. Такво кре тање 

13 Ов де о  пре кла па ју ћем  кон сен зу су  не ће  би ти  ре чи, али  тре ба  на по ме ну ти 
 да  тај  по ја м о зна ча ва  о ну  тач ку  у  ко јој  се  ра ци о нал ни  и  ра зло жни  ак те-
ри  у  јед ном  дру штву  сла жу  о ко  не ког  пи та ња. За  де таљ ни је  ра зма тра ње 
 и де је  пре кла па ју ћег  кон сен зу са  ви де ти: Rols, Dž. nav. de lo, str. 72. 

14 Raz, Dž. nav. de lo, str. 82.
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ка вред но сти ма ко је су нам сви ма при хва тљи ве по ка зу је не-
по ли тич ки ка рак тер тих вред но сти. Уна пред од ре ђе но до-
бро је та кво за то што оно уна пред има тај ста тус до брог а ми 
са мо то кон ста ту је мо (или ин ту и тив но за хва та мо) и ин кор-
по ри ра мо у дру штво. Кон сен зус око оно га што је до бро је 
за пра во сла га ње око оно га што се сма тра до брим. Ни је сва ка 
са гла сност те о ри ја прав де већ мо ра да по сто ји та мо рал на 
ком по нен та ко ја ће усме ра ва ти гра ђа не ка оним те мељ ним 
вред но сти ма ка ко ји ма би тре ба ло да те же. 

Рол со во раз ма тра ње кре ће од чи ње ни це, ко ју на ви ше ме ста 
и на гла ша ва, да ми је смо огра ни че ни кул ту ром у ко јој смо 
ро ђе ни и да на та квим осно ва ма гра ди мо не што што сма-
тра мо ис прав ним. Чи ни се да Ра зо ва кри ти ка иг но ри ше тај 
став и да по ку ша ва да не ги ра не што са мо да би се у крај њој 
ин стан ци ство ри ла ве за са исти ном као је ди ном ис прав ном 
осно вом за гра ђе ње јед не те о ри је прав де. Са тим у ве зи мо-
гли би смо да ка же мо и да се тре ћи при го вор − ау то но ми ја −  
од но си на ту исти ну. Ау то но ми ја зна чи не за ви сност те о ри-
је у од но су на не ку оп шти ју мо рал ну те о ри ју. Али шта би 
тре ба ло то да зна чи? Очи глед но је да Раз и ов де ми сли на 
исти ни ту мо рал ну кон цеп ци ју као осно ву оправ да ња не ке 
пар ти ку лар не те о ри је прав де. Ме ђу тим, Ролс не сма тра да је 
ње го ва те о ри ја прав де не ка мо рал на кон цеп ци ја ко ја би тре-
ба ло да се при ме ни на сва ко дру штво. То је јед на са мо стал-
на по ли тич ка те о ри ја ко ја се нео прав да ва пре ко од но са ко ји 
има са не ком мо рал ном кон цеп ци јом. Раз ука зу је да је то 
„об ја шње ње ње них плит ких те ме ља; она не ма свој по че так 
у мо рал ним исти на ма већ у да то сти ма на ше за јед нич ке кул-
ту ре, ко је се узи ма ју као чи ње ни це не за ви сно од исти не.”15 
И ов де мо же мо да уо чи мо да се Раз кре ће сво јом ло ги ком ко-
ја, ка ко из гле да, не по га ђа су шти ну Рол со вог по ду хва та − а 
то је по сти за ње кон сен зу са. За по ли тич ки ли бе ра ли зам ни је 
ре ле вант на исти на као осно ва оправ да ња за при хва та ње не-
ке мо рал не кон цеп ци је већ то оправ да ње до ла зи из са гла-
сно сти гра ђа на. Мо рал на оба ве за ко ја се ја вља и код Рол са 
и код Ра за има раз ли чи то упо ри ште. Код Рол са она се ја вља 
као оба ве за по што ва ња оно га око че га су се сви сло жи ли, 
док је код Ра за то оба ве за по што ва ња тран сцен ден тал не 
иде је ко ја има објек тив но ва же ње.

Да би се ја сни је раз у ме ла (не)оправ да ност Ра зо ве кри ти ке, 
ва ља ло би на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу вред но сти кон-
сти ту и са них са гла сно шћу и објек тив них вред но сти. Пр во 
ће мо да раз мо три мо шта ко ја вред ност зна чи да би смо по-
том пре шли на то ка ко се оне од но се на Рол со ву по зи ци ју 

15 Исто, стр. 76.
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али и на Ра зо во оп ште схва та ње те о ри ја прав де као ну жно 
исти ни тих. Ка да го во ри мо о не ким објек тив ним вред но сти-
ма, ми ми сли мо о не че му што има уни вер зал но ва же ње. На-
ше схва та ње та квих вред но сти од но си се на уве ре ње да ми 
на не ки на чин увек успе ва мо да схва ти мо оно што ће би ти 
вред но без об зи ра на про стор но-вре мен ске окол но сти у ко-
ји ма се ја вља. Ка да ко ри сти мо од ре ђе не ис ка зе као што је 
нпр. уби ство је ло ше, ми прет по ста вља мо да не по сто ји осо-
ба ко ја се не ће сло жи ти са том кон ста та ци јом. Жи вот се сма-
тра не чим ин три стич ним, до брим и би ло ка кво ње го во пре-
ки да ње би би ло не што ло ше без об зи ра на то у ком вре ме ну 
или на ком ме сту се тај до га ђај вр ши. На рав но, ми мо же мо 
ути ли та ри стич ки (и то са мо по ути ли та ри зму пра ви ла, али 
не и по ути ли та ри зму по сту па ка) да оправ да ва мо уби ство 
као нео п ход но за рад ви шег до бра, али из у зи ма ју ћи оп шти ју 
сли ку и гле да ју ћи уби ство са мо по се би ни ути ли та ри сти 
ни су скло ни да ка жу да је оно до бро по се би. Уо ча ва мо да 
по сто је не ке вред но сти за ко је мо же мо да твр ди мо да има-
ју не ки објек ти ви тет ко ји не за ви си од на шег схва та ња мо-
ра ла, по ли ти ке или не ких дру гих све о бу хват них док три на. 
Оне су уни вер зал не и са мо ра зу мљи ве у сми слу да сам по јам 
уби ства у се би са др жи вред но сну те жи ну. На и ме, има ју ћи у 
ви ду раз ли чи те пој мо ве као што су дан, во да, зе ле но итд. те 
вр сте пој мо ва су вред но сно не у трал не. Њи хо во евен ту ал но 
вред но сно зна че ње на ста је тек у кон тек сту ре че ни це у ко јој 
се ја вља ју. Ме ђу тим, уби ство, са ка ће ње, му че ње итд. та кви 
пој мо ви не мо ра ју да се ја ве у кон тек сту ре че ни це да би ми 
пре ма њи ма за у зе ли не га ти ван вред но сни став. При са мом 
по ме ну тих пој мо ва у на ма се ја вља јед на не при јат ност без 
об зи ра на то ка ко ће се оне ка сни је упо тре би ти у ре че ни ци. 
Да кле, мо же мо да на пра ви мо јед ну де мар ка ци о ну ли ни ју из-
ме ђу оно га што у на ма иза зи ва не ко осе ћа ње и из ме ђу оно га 
пре ма че му смо ин ди фе рент ни. А та де мар ка ци о на ли ни ја је 
упра во на ша емо ци ја. Пи та ње ко је сле ди мо гло би да бу де да 
ли на осно ву то га мо же мо да за кљу чу је мо о објек ти ви те ту 
вред но сти? Под прет по став ком ра ци о нал но сти и ра зло жно-
сти скло ни смо да сма тра мо да по сто ји ка рак тер оп што сти. 
Ако има мо функ ци о нал не ког ни тив не ор га не, ис па да да ће-
мо ми мо ћи, као ра ци о нал ни и ра зло жни, да се сло жи мо око 
од ре ђе них ста во ва и вред но сти. Ко ри сте ћи ана ло ги ју, мо гли 
би смо да функ ци о нал не ког ни тив не ор га не упо ре ди мо са 
функ ци о нал ним ор га ни ма опа жа ња. Две осо бе по сма тра-
ју јед ну зе ле ну та блу и ако обе има ју функ ци о нал не ор га не 
опа жа ња − очи, обе осо бе ће ре ћи да је та бла зе ле на. Да кле, 
сло жи ће се око не че га што ег зи сти ра у све ту. Да ље, ми ће мо 
на осно ву то га за кљу чи ти објек ти ви тет „зе ле но сти” та бле. 
На рав но, по сто је рас пра ве око то га да ли „зе ле но” при пада 
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објек ту или не, у ко је ми у овом ра ду не ће мо ула зи ти, али чак 
иа ко при па да мо дру гој стру ји, мо ра ће мо да се сло жи мо да 
по сто ји објек ти ви тет нпр. све тло сних та ла са од ре ђе не фре-
квен ци је ко ји па да ју на на шу ре ти ну и ства ра ју до жи вљај 
зе ле ног. Ако по сто ји не ко сла га ње ви ше љу ди око не че га, 
на не кој тач ки на ћи ће мо објек ти ван раз лог ко ји омо гу ћа ва 
то сла га ње. На сли чан на чин, ра ци о нал ни и ра зло жни љу ди 
упо тре бом сво га ума до ла зе до од ре ђе них прин ци па око ко-
јих се сви сла жу. При хва та њем ста во ва љу ди ко је пер ци пи-
ра мо као та кве, а прет по ста вља ју ћи да и са ми при па да мо тој 
гру пи, сма тра ће мо да су и они до шли до оно га до че га смо и 
ми до шли а то су они прин ци пи ко ји омо гу ћа ва ју пра вил но 
функ ци о ни са ње дру штва. Да кле, сма тра мо да посто ји она 
тач ка око ко је ће мо се сви сло жи ти. 

Са дру ге стра не, по сто је вред но сти кон сти ту и са не са гла сно-
шћу. Ми њих са ми по сту ли ра мо за раз ли ку од објек тив них 
вред но сти. Објек тив не вред но сти, на не ки на чин, са ме се-
бе на ма на ме ћу у сми слу да ми не би ра мо њих већ оне нас 
док вред но сти кон сти ту и са не са гла сно шћу ми са ми би ра мо 
и по по тре би ре ви ди ра мо. Вред но сти кон сти ту и са не са гла-
сно шћу су нпр. не тре ба пи са ти гра фи те по згра да ма. Јед ној 
ску пи ни љу ди то мо же да из гле да ру жно и, мо жда, анар хи-
стич ки, док ће дру гој би ти је дан по се бан вид умет нич ког 
из ра за. Али, ови пр ви не ће пре тен до ва ти да сво је ста во ве 
пред ста ве као оп ште вред но сти ко је не сум њи во ва же. Пре 
ће ре ћи ка ко они мо гу да раз у ме ју по тре бу ал тер на тив не 
сце не да из ра зе свој бунт про тив дру штва, али да они не 
мо гу да схва те умет нич ку вред ност та квог из ра за. Или ће 
про сто ре ћи да им се гра фи ти не до па да ју. Сва раз ма тра ња 
ве за на за вред но сти кон сти ту и са не са гла сно шћу ће се од-
ви ја ти у кру гу су бјек тив ног до жи вља ја без по ку ша ја објек-
ти ви за ци је, без по ку ша ја да се та кве вред но сти по ста ве као 
оп ште ва же ће у свим кул тур ним, со ци јал ним и вре мен ским 
кон тек сти ма. На рав но, и ов де го во ри мо о ра зло жним и ра-
ци о нал ним љу ди ма, али ка сни је ће мо ви де ти шта се де ша ва 
ако по је дин ци ни су ра зло жни и пред ста вља ју по тен ци јал ну 
прет њу за дру штве ну ста бил ност. На ше сла га ње око та квих 
вред но сти има ће за осно ву фун да мен тал не вред но сти као 
ори јен тир оно га што је ис прав но. Ка да би смо од ба ци ли све 
те пар ти ку лар не вред но сти, оста ле би са мо објек тив не ко је 
же ли мо да ин кор по ри ра мо у на ше пра вед но дру штво. Да кле, 
као осно ва за пра вед но дру штво узи ма ју се оне објек тив-
не вред но сти ко је пре тен ду ју на уни вер зал ност а све по сле 
тог ни воа при па да вред но сти ма кон сти ту и са них са гла сно-
шћу као „фи ни је” по де ша ва ње дру штве них нор ми. Мо гло 
би се при го во ри ти да, ако по сто ји кон сен зус око вред но сти 
кон сти ту и са них са гла сно шћу, да би оне мо гле да пот па да ју, 
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за пра во, у објек тив не вред но сти. Као у при ме ру гру пе љу-
ди ко ја ве ру је да је ре ли гиј ска дог ма ко ју они при хва та ју 
исти ни та. Све до ци смо мно гих ко ји по ку ша ва ју да на мет ну 
од ре ђе на уве ре ња дру ги ма. Та кав при го вор, на и ме, не по-
га ђа су шти ну из сле де ћих раз ло га: По тра га за пре кла па ју-
ћим кон сен зу сом за сни ва се на истин ској ве ри, ра зло жних и 
ра ци о нал них, да и дру ги мо гу да при хва те фун да мен тал не 
прин ци пе. По сто ји су штин ска раз ли ка из ме ђу ини ци јал них 
осе ћа ња оних ко ји го во ре о објек тив ним вред но сти ма, на чи-
ну на ко ји се оне фор ми ра ју и вред но сти ко је су кон сти ту-
и са не са гла сно шћу. По што се го во ри о ра зло жним и ра ци о-
нал ним љу ди ма, нпр. ре ли гиј ске дог ме не ће мо ћи да има ју 
ста тус иде ја фун да мен тал них за дру штво јер не ће мо ћи да 
по сто ји истин ска ве ра да ће сви мо ћи да их при хва те. Ви-
де ли смо Ра зо ву по зи ци ју ко ја се ти че Рол со вог по ду хва та, 
ме ђу тим тре ба ло би сад раз мо три ти и не ке ау то ре ко ји сма-
тра ју да Ра зо ва кри ти ка епи сте мич ке уз др жа но сти не сто-
ји тј. да ра зов ски схва ћен по ли тич ки ли бе ра ли зам не во ди 
епи сте мич кој уз др жа но сти. Сер фин (Nick Se ra fin) сма тра да 
Раз не мо же да Рол су при пи ше исти ну као осно ву ње го ве 
те о ри је прав де из два раз ло га:

„Пр во, Ролс твр ди да се по ли тич ки ли бе ра ли зам мо же из-
ву ћи из сва ке ра зло жне све о бу хват не док три не. По што се 
по ли тич ки ли бе ра ли зам мо же до би ти из за јед нич ке прет по-
став ке прав де свих оних над ко ји ма се та прав да при ме њу је, 
не ма по тре бе за прет по став ком исти не. 

Дру ги раз лог за што по ли тич ки ли бе ра ли зам не зах те ва прет-
по став ку исти не се од но си на Ра зо во схва та ње при ро де ве зе 
из ме ђу по ли тич ке и мо рал не фи ло зо фи је.”16 Ка да би прав-
да зах те ва ла исти ну, он да би основ ни ја фи ло зоф ска (у овом 
слу ча ју, мо рал на) пи та ња мо ра ла да бу ду од го во ре на пре 
по ку ша ја ус по ста вља ња по ли тич ке фи ло зо фи је. А од го вор 
на та ба зич ни ја пи та ња, ка ко Раз им пли ци ра, ће „во ди ти и 
де ли мич но од ре ди ти од ре ђе ну те о ри ју прав де.”17 Ме ђу тим, 
оно што је спор но у Рол со вом по ду хва ту је пи та ње прет-
по став ке дру штве ног уре ђе ња од ко јег почиње сво је раз ма-
тра ње. Као што смо већ на гла си ли, он прет по ста вља де мо-
крат ско, уста вом уре ђе но дру штво. Та кво дру штво у се би 
са др жи не ке прет по став ке оно га што је ис прав но. Мо же се 
по ста ви ти пи та ње да ли је оно ис прав но за то што је објек-
тив но по сто је ће као ис прав но, или је ис прав но за то што смо 
се са гла си ли са тим да је то ис прав но? Пи та ње демо крат ских 

16 Se ra fin, N. (2007) A Pu blic Fa ith: Po li ti cal Li be ra lism and the Pro blem of 
Epi ste mo lo gi cal Ap sti nen ce, МО: Uni ver sity of Mis so u ri Press, p. 7. 

17 Se ra fin, N. (2007) A Pu blic Fa ith: Po li ti cal Li be ra lism and the Pro blem of 
Epi ste mo lo gi cal Ap sti nen ce, МО: Uni ver sity of Mis so u ri Press, p. 8.
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вредно сти је пи та ње за у зи ма ња ста ва пре ма ста ту су исти не −  
да ли су вред но сти у де мо крат ском дру штву објек тив но 
исти ни те, или су кон сти ту и са не са гла сно шћу? Ка да при хва-
та мо не ке вред но сти, ми им пли цит но прет по ста вља мо да су 
оне објек тив не у сми слу у ко јем смо го во ри ли у гор њим ре-
до ви ма. А тај сми сао се осла ња на чи ње ни цу да због то га 
што смо се сви са гла си ли са њи ма, за кљу чу је мо да су оне 
објек тив не. Та кве вред но сти ар ти ку ли шу се пре ко основ не 
струк ту ре дру штва. Про блем ко ји се ја вља за Рол са ве зан 
је за оне ини ци јал не прет по став ке ње го ве те о ри је прав де − 
дру штве ног уре ђе ња као де мо крат ског и прет по став ке да су 
љу ди ра ци о нал ни и ра зло жни. Ако би смо за ми сли ли не ко 
ти ран ско дру штво не ра ци о нал них и не раз ло жних љу ди ко ји 
има ју свој по глед на свет, где су уби ства оправ да на, где се 
сит на кра ђа ка жња ва од се ца њем ру ке итд., скло ни смо да 
ка же мо да не по сто је прин ци пи прав де ко ји ва же. Од го вор 
на пи та ње за што не ва же прин ци пи прав де би био за то што 
се не ис пу ња ва ју вред но сти око ко јих мо гу сви да се сло-
же. А већ смо ука за ли да је по треб но да оне бу ду исти ни те, 
тј. оп ште ва же ће да би љу ди мо гли да се сло же. Чи ни се 
да Рол сов по ду хват прет по ста вља објек ти ви тет вред но сти. 
Објек тив не исти не као фун да мен тал не за Рол сов по ду хват 
по ка зу ју се упра во у ње го вим ини ци јал ним огра ни че њи ма 
сфе ре у ко ји ма те о ри ја прав де ва жи, тј. у до ме ну по ли тич ког 
ли бе ра ли зма. С јед не стра не, има мо Рол са, ко ји по ку ша ва 
да сво ју те о ри ју осло бо ди ме та фи зич ких прет по став ки, као 
што је кон цепт исти не, те да ње гов по ду хват учи ни прак-
тич но при мен љи вим. С дру ге стра не, Раз сма тра да сва ка 
те о ри ја прав де мо ра да бу де исти ни та да би би ла ва же ћа. 
По ку ша ћу да по ка жем да ни је дан ни дру ги ау тор не успе-
ва ју у пот пу но сти да за сну ју сво је схва та ње ко ри сте ћи се 
кон клу зив ним ар гу мен ти ма. У не ком нај оп шти јем сми слу 
заједницa ко ја је ста бил на, ко ја функ ци о ни ше и ко ја има не-
ку сво ју „уну тра шњу ло ги ку” уре ђе ња мо же се на зва ти дру-
штвом. При ме њи ва ње пра ви ла на од ре ђе ној ску пи ни љу ди 
ко ја их при хва та и по ко ра ва им се омо гу ћа ва ста бил ност, 
функ ци о нал ност и је дин ство. Ми смо и у гор њим ре до ви-
ма на ве ли Рол со во схва та ње „до бро уре ђе ног дру штва” као 
дру штва у ко ме по сто ји кон сен зус. Ако по сто ји кон сен зус 
ко ји омо гу ћа ва ста бил ност и нор мал но функ ци о ни са ње без 
об зи ра на вред но сти тог дру штва, он да ва жи не ки об лик те-
о ри је прав де. Рол сов по ду хват про ши ри ва ња по ли тич ког 
ли бе ра ли зма у се би са др жи не ке објек тив не вред но сти ко је 
он же ли да им пле мен ти ра у дру штво. До ла зи до рас ко ра ка 
из ме ђу ње го ве те о ри је прав де, по ли тич ког ли бе ра ли зма са 
јед не стра не, и по ку ша ја од ба ци ва ња вред но сти као исти-
ни тих. Тај по ду хват не мо же да се раз ма тра у прак тич ном 
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контек сту јер он уна пред прет по ста вља вред но сти као ис-
прав не (нпр. сло бо ду) а са мим тим им да је ка рак тер исти ни-
то сти − ми при хва та мо то јер је ис прав но а то је ис прав но 
јер је уни вер зал но исти ни то. Ме ђу тим, ово се огра ни ча ва на 
Рол сов по ду хват. На овој иде ји во ди љи ни Ра зо ва ар гу мен-
та ци ја не успе ва да од го во ри на пи та ње за што те о ри ја прав-
де мо ра би ти исти ни та. Ако по сма тра мо јед но функ ци о нал-
но дру штво ко је има, из спо ља шње пер спек ти ве, пот пу но 
су ро ве прин ци пе де ла ња, не ма ни јед ног ја ког раз ло га ко ји 
при мо ра ва да на ме ће мо оно за шта сма тра мо да је исти ни то. 
Упит но је да ли је уоп ште и мо гу ће да са зна мо не што што би 
би ло исти ни то. Нор мал ни ког ни тив ни ор га ни нас уве ра ва ју 
да по сто је објек тив не исти не ко је мо же мо да са зна мо, али 
ка ко да зна мо да су на ши ког ни тив ни ор га ни функ ци о нал-
ни. Ка ко да зна мо да смо до шли до оно га исти ни тог? Сви ма 
је по зна та прак са уби ја ња сла бих но во ро ђен ча ди у Спар ти, 
као и згра жа ва ње Ати ња на над ти ме. Да ли ми мо же мо да 
за кљу чи мо из то га да су сви Спар тан ци има ли не функ ци о-
нал не ког ни тив не ор га не ко ји ни су ус пе ли да за хва те објек-
тив не исти не? Не мо же мо. Је ди ни за кљу чак је да је у том 
дру штву вла да ла са гла сност ве за на за раз ли чи те прак се ко је 
мо жда са ме по се би ни су би ле оправ да не али су омо гу ћа-
вале да се од Спар те ство ри функ ци о нал но дру штво. 

У овом ра ду пред ста вљен је Рол сов по ду хват у ве зи са при-
ка зи ва њем иде је јав ног ума и ис пи та на је сна га ње го ве по-
зи ци је. Пра ве ћи ди стинк ци ју објек тив них вред но сти и вред-
но сти кон сти ту и са них са гла сно шћу у овом ра ду је по ку ша-
но пра вље ње от кло на из ме ђу вреднoсти ко је уи сти ну је су 
исти ни те, али ко је не мо ра ју, ка ко Раз сма тра, да бу ду осно ва 
те о ри је прав де. Ње гов по ду хват је не пот пун у сми слу што 
он, са пра вом, Рол су при пи су је објек тив не вред но сти ко је 
мо ра ју би ти ин кор по ри ра не у ње го вој те о ри ји, али то ге-
не ра ли зу је као оп ште ва же ћи прин цип − исти на као ну жан 
услов те о ри је прав де. На ив ни иде а ли сти би мо гли да сма-
тра ју да ће те објек тив не вред но сти би ти део те о ри ја прав де, 
али у ствар но сти то ни је слу чај. По сто је пар ти ку лар не исти-
не ко је ва же од дру штва до дру штва, ко је чи не да од ре ђе но 
дру штво функ ци о ни ше а ем пи ри ја нам го во ри да би ло ка кво 
спо ља шње на ме та ње вред но сти до во ди до оп штег ра су ла и 
ства ра пот пу но су прот не ефек те од же ље них. Љу ди се ге-
не рал но сла жу око то га шта је ис прав но а шта ни је. Чак и 
ве ли ки крв ни ци Хи тлер, Ста љин, Пол Пот итд. су сма тра ли 
да уби ство је сте ло ше, али да је по треб но да би се по сти-
гао ви ши циљ. Ин кор по ри ра ње исти ни тих вред но сти би би-
ло мо гу ће у иде ал ној ствар но сти где по сто ји ускла ђе ност 
прин ци па. Из бо ри ко је мо ра мо да до но си мо до при но се од-
сту па њу од оних вред но сти ко је сма тра мо за ис прав не, али 
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са мо да би смо по сти гли не ке вред но сти ко је та ко ђе узи ма мо 
за ис прав не, са мо жда ја чом сна гом. Уна пред од ре ђе не од-
лу ке су га ран ти не ста бил но сти ка да хо ће мо да тек уре ди мо 
дру штво. И Рол со ва те о ри ја, ка да би се при ме ни ла на не ко 
но во дру штво, би ла би не у спе шна. Прак тич но го во ре ћи, по-
ду хват по ли тич ког ли бе ра ли зма је мо гућ са мо у већ по сто-
је ћим де мо крат ским дру штви ма. А ако хо ће мо да по ста вља-
мо прин ци пе прав де, он да мо ра мо да же ли мо да по ду хват 
про ши ри мо као оп ште ва же ћи или да га ре ви ди ра мо да бу-
де оп ште ва же ћи, без об зи ра на да те кон тек сте у ко ји ма би 
треба ло да ва жи. 
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ПЕРМАКУЛТУРА КАО НО ВА 
ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

Сажетак: Текст раз ма тра по тен ци јал јед не пот кул ту ре ко ја се бе 
сма тра одр жи вом у сво јој окре ну то сти при род ној (ре)про дук ци
ји жи во та. По себ ност ове пот кул ту ре, ко ја се ши ри пла не том, а 
већ го ди на ма за до би ја при ста ли це и у Ср би ји, ма ни фе сту је се у 
осве шћи ва њу раз ли чи тих аспе ка та по тре бе за по нов ним по ве зи
ва њем са при ро дом и ње ним за ко ни ма у свим ви до ви ма жи во та. 
Ње но по ла зи ште је бри га о жи во ту на Зе мљи на осно ву прин ци па 
при ро де. Уре ђу ју ћи од но се у окру же њу пре ма прин ци пи ма еко ло
шке еко но ми је, она по ве зу је тех но ло ги ју и на у ку са древ ним уви
ди ма ко ји су у скла ду са са вре ме ним на уч ним те о ри ја ма. На зив 
пер ма кул ту ра са др жи иде ју пер ма нент не, самообнoвљиве кул ту ре 
и од го ва ра ју ће кул ти ва ци је свих аспе ка та жи во та. Усме ре на је на 
осми шља ва ње ни ша у ко ји ма еко ло шки на чин жи во та пред ста
вља уз о ран от клон од не до ста та ка ци ви ли за ци је ко ја убр за но уни
шта ва окру же ње и де ху ма ни зу је свет. То је кон цепт ко ји пре ва зи
ла зи уо би ча је ну ди хо то ми ју из ме ђу ур ба ног и ру рал ног, али ње го ва 
слич ност са уто пи стич ком же љом за бек ством од коб них ути ца ја 
тех но ло ги је ци ви ли за циј ског си сте ма чи ни да са ста но ви шта са
мог тог си сте ма пер ма кул ту ра по де фи ни ци ји оста је мар ги нал на. 
Ипак, с об зи ром на ка та стро фал не сла бо сти нео ли бер лне по ли
тич ке кул ту ре, не сум њив је њен по тен ци јал да ства ра но ву вр сту 
по ли тич ке кул ту ре.   

Кључне речи: одр жи вост, окру же ње, еко ло шка еко но ми ја, 
перма кул ту ра 

По ли тич ка кул ту ра пред ста вља је дан од из ра за ду ха вре-
ме на по ве зан са со ци јал ним ис ку ством, ка ко у по гле ду 
при зна ва ња дру штве ног ау то ри те та, та ко и у не ла год ним 
до жи вља ји ма дру штве не ствар но сти. У та квим до жи вља-
ји ма се обич но пре ла ма ју ло ше стра не при зна тог ау то ри-
те та. Тај аспект по ли тич ке кул ту ре по ја шња ва оспо ра ва ње 
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владајућих историј ских па ра диг ми ко је у од ре ђе ним пе ри о-
ди ма не спор но де фи ни шу сли ку све та. Та кав је слу чај и са 
нео ли бе рал ном па ра диг мом ко ја од де ве де се тих го ди на про-
шло га ве ка обе ле жа ва уру ша ва ње „пост ко му ни зма”. Она је 
ство ри ла по ли тич ку кул ту ру ко ја за го ва ра ком па ти бил ност 
де мо кра ти је и „не ре гу ли са ног” тр жи шта и из јед на ча ва со-
ци јал ну ефи ка сност са про фи та бил но шћу ка пи та ла. Про-
паст со ци ја ли стич ких си сте ма је слу жи ла као ем пи риј ска 
по твр да то га да она не ма ал тер на ти ву. Уме сто да упра вља 
еко но ми јом пре ко по ли ти ке, што је до ве ло со ци ја ли зам до 
уру ша ва ња, ка пи та ли зам еко но ми ју прет по ста вља по ли-
тици – што је де ло ва ло обе ћа ва ју ће све док се ни је по ка-
за ло да еко ном ски успех не зна чи и бла го ста ње. На про тив, 
по ка за ло се да ин стру мен та ли за ци ја по ли ти ке углав ном 
спре ча ва ис по ља ва ње ства ра лач ких по тен ци ја ла љу ди. Уме-
сто усме ре ња на раз ви ја ње људ ских вред но сти, дру штво је 
усме ре но на оства ри ва ње ин те ре са ка пи та ла ко ји се при том 
при ка зу ју као уни вер зал ни мо дел раз во ја са тр жи шном де-
мо кра ти јом као вр хов ном исти ном ко ју сви мо ра ју да сле де.  

По сто ји кри ти ка по ли ти ке као сред ства еко но ми је про фи та, 
ко ја пред ла же от пор не кон тро ли са ној гло ба ли за ци ји кор по-
ра тив ног ка пи та ла во ђе њем са ве сних др жав них по ли ти ка 
за шти те ста нов ни штва и ње го вих по тре ба.1 То се по себ но 
од но си на за шти ту ло кал них се ља ка и до ма ће по љо при вре-
де од ра зор не кон ку рен ци је свет ског тр жи шта. Бу ду ћи да 
се ин те ре си љу ди и на ро да раз ли ку ју од ин те ре са ка пи та-
ла, ја сна је по тре ба да се про на ђе од го ва ра ју ћи со ци јал ни 
про је кат ко ји ће омо гу ћи ти ми ро љу би ву по ли тич ку кул ту ру 
плу ри цен трич не де мо кра ти је. Ме ђу тим, ле ви чар ске иде је 
ал тер гло ба ли за ци је ко је би зна чи ле по вра так на ста но ви ште 
де мо крат ског со ци ја ли зма не тре ба да пре не брег ну исто-
риј ско ис ку ство ко је све до чи да је и та кав си стем под ло жан 
иде о ло ги зо ва њу и зло у по тре би. 

За то је по тре бан дру га чи ји са др жај по ли тич ке кул ту ре ко-
ја ће по др жа ти оства ри ва ње дру штве них про је ка та по ве-
за них са гло бал ним про це си ма ко ји ути чу на пре о бра жа је 
жи вот не сре ди не. Раз ми шља ње о то ме ожи ве ло је кра јем 
прет ход ног ми ле ни ју ма. На кон об ја вљи ва ња књи ге о кра ју 
при ро де2, но во име за ста ру при ро ду је по ста ло окру же ње 
(en vi ron ment)3. У цен тар па жње су до шле гло бал не про ме не 

1 Упо ре ди ти: Amin, S. (2004) The Li be ral Vi rus, Per ma nent War and the 
Ame ri ca ni za tion of the World, New York: Monthly Re vi ew Press.

2 Упо ре ди ти: Kib ben, B. M. (1989) The End of Na tu re, New York: Ran dom 
Ho u se.

3 Ра ни је се у пре во ди ма на срп ски је зик ко ри стио из раз жи вот на сре
ди на, али се из раз окру же ње ја вља као јед но став ни ји и не по сред ни ји 
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кли ме ко је су опи са не као „не на ме ра ва не” по сле ди це ма ни-
пу ла ци је ат мос фе ром. Ти ме је озна че но иш че за ва ње на ма 
по зна те при ро де. Дру гим ре чи ма, за раз ли ку од прет ход них 
ге не ра ци ја ко је су на ста њи ва ле при род ни свет оста вља ју ћи 
га на кон свог де ло ва ња ипак не так ну тим4, ми и на ша де ца, 
ће мо мо жда жи ве ти у све ту ко ји ће под ути ца јем људ ских 
ак тив но сти има ти пот пу но из ме ње ну би ос фе ру пла не те. 
Та кав свет ви ше не ће раз ли ко ва ти при ро ду од  људ ских 
техноло шких ин тер вен ци ја.

Оп ти ми стич ком уве ре њу о спа си лач кој уло зи тех но ло ги-
је су прот ста вља се за бри ња ва ју ће уни шта ва ње при род ног 
окру же ња. У ње го вој осно ви је мо дер ни за циј ска  иде о ло ги-
ја тех но ло шког раз во ја у функ ци ји еко ном ског ра ста и про-
фи та као до ми нант не вред но сти. Упра во због (не)одр жи во-
сти мо дер ни за ци је ко ја се од ви ја на ра чун окру же ња (ка ко 
при род ног та ко и дру штве ног) по ста је све не за о би ла зни је 
оп ште су о ча ва ње са по тре бом за про ме ном та ко усме ре ног 
по гле да на свет, од но сно са пре о бра жа јем људ ског од но са 
пре ма све ту с об зи ром на про бле ма ти ку одр жа ња. Кључ на 
је про ме на људ ског од но са пре ма при ро ди, чи је не ги ра ње 
по кре ће за ма јац уни ште ња. Оту да не ми нов ност од ба ци ва-
ња иде о ло ги је про гре са ко ја усме ра ва на уч но-тех но ло шко 
зна ње на еко ном ски раз вој, сле по ве ру ју ћи у мо гућ ност 
нео гра ни че ног еко ном ског ра ста, иа ко је очи глед но да он 
пре ко мер но и пре бр зо во ди у иш че за ва ње би о ди вер зи те та 
плане те.5 

Увид да ни је угро же но са мо при род но окру же ње – еко ло-
шки си сте ми, биљ но и жи во тињ ско цар ство, већ и оп ста нак 
чо ве чан ства, тре ба ло би да до при не се еко ло шки кон струк-
тив ном раз у ме ва њу по ве за но сти чо ве ка (од но сно чо ве чан-
ства) са при род ним окру же њем. У том ду ху, усред ци ви ли-
за циј ског за не ма ри ва ња це ли не све та, упра во на мар ги на ма 
мо дер не ци ви ли за ци је, по че ло је ус по ста вља ње еко ло шки 

пре вод ен гле ског из ра за en vi ron ment. Но да би се очу ва ла ди стинк ци ја 
из ме ђу пој мо ва еко ло шко и ен ви рон мен тал но, че сто оста је ова ту ђи ца 
бу ду ћи да ни при дев окру жењ ски не зву чи по зна то. Ни је та ко ђе за жи вео 
ни си но ним – по јам око ли на (око лин ски), као пан дан хр ват ској ну по тре-
би пој ма око лиш (око ли шни), као ни пред ло же ни нео ло ги зам – еко ли на 
(еко лин ски). 

4 Ка да се на то од го ва ра ар гу мен та ци јом да љу ди ни ка да ни су оста вља ли 
при ро ду не так ну том, или пак су прот ном тврд њом да ве ли ке при род не 
про ме не по пут кли мат ских не за ви се од љу ди јер су се де ша ва ле и ра ни-
је, то по ста је на чин да се про блем уни шта ва ња при ро де пред ста ви као 
па ра док са лан и да се оправ да ва нео д го во ран од нос пре ма окру же њу.

5 Упо ре ди ти: Shi va, V. (1988) Staying Ali ve: Wo men Eco logy and Sur vi val in 
In dia, Lon don: Zen Bo oks.  
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ускла ђе них си сте ма на осно ву при род ног на че ла ду го роч не 
(са мо)одр жи во сти.

У ве зи са тим тре ба раз у ме ти су прот ста вља ње при ро де и 
кул ту ре као кључ но обе леж је на уч но-тех но ло шке мо дер ни-
за ци је. Но во про ми шља ње од но са из ме ђу при ро де и кул ту ре 
ис ти че да је кон ти ну и тет из ме ђу њих при мар ни ји и ду бљи 
од њи хо вог дис кон ти ну и те та ко ји је уста но вљен мо дер ни-
за ци јом. Тај кон ти ну ум је из ра жен у на че ли ма пер ма кул
ту ре као но вог по гле да на свет ко ји је прет по став ка но ве 
(политич ке и еко ном ске) кул ту ре.6 

С јед не стра не, тај по глед је у скла ду са дав на шњим осно-
ва ма древ них тра ди ци ја, са та ко зва ним „пре мо дер ним кул-
ту ра ма” ко је су при род но и људ ско окру же ње схва та ле као 
раз ли чи те аспек те је дин стве не це ли не све та. У том ду ху се 
од ви ја уво ђе ње ин те гри са не при ро де и кул ту ре у лич ни и 
за јед нич ки жи вот и из на ла же ње и ус по ста вља ње еко ло шки 
одр жи вих ре ше ња. С тим мо гућ но сти ма се по ве зу је све ви-
ше при ста ли ца еко ло шке еко но ми је и на чи на жи во та ко-
ји укљу чу ју (са мо)одр жа ње и (са мо)об на вља ње на осно ву 
обра за ца свој стве них при ро ди. 

С дру ге стра не, у то ку је раз ви ја ње су прот них те о риј ских 
ста но ви шта ко ја кон ти ну и те ту из ме ђу кул ту ре и при ро де 
при пи су ју кул тур ну су пре ма ци ју сма тра ју ћи је „при род ним” 
оправ да њем за „кре а тив ну ин тер вен ци ју”, од но сно за ин же-
њер ску и тех но ло шку ма ни пу ла ци ју са став ним еле мен ти ма 
при ро де.7 На тај на чин се по др жа ва на уч но-тех но ло шки раз-
вој у функ ци ји кон тро ле све та и оства ри ва ња про фи та без 

6 Пер ма кул ту ра је иде о ло ги ја и дру штве ни по крет ко ји се ис по ља ва кроз 
осве шћи ва ње по тре бе за по ве зи ва њем љу ди са при ро дом и ње ним за-
ко ни ма кроз све ви до ве жи во та. Уре ђу ју ћи од но се у окру же њу пре ма 
прин ци пи ма при ро де и еко ло шке еко но ми је, на че ла пер ма кул ту ре по-
ве зу ју мо дер ну тех но ло ги ју и на у ку са древ ним уви ди ма. На зив „пер-
ма кул ту ра” слу жи да ис так не иде ју пер ма нент не, са мо об на вља ју ће кул-
ту ре и од го ва ра ју ће култивисањe свих аспе ка та жи во та. Усме ре на је на 
осми шља ва ње ни ша у ко ји ма еко ло шки на чин жи во та пред ста вља уз о-
ран от клон од не до ста та ка ци ви ли за ци је ко ја убр за но уни шта ва окру-
же ње и де ху ма ни зу је чо ве чан ство. Кон цепт пер ма кул ту ре пре ва зи ла зи 
уо би ча је ну ди хо то ми ју из ме ђу ур ба ног и ру рал ног, али слич ност са уто-
пи стич ком же љом за бек ством од тех но ло ги је ци ви ли за циј ског си сте ма 
чи ни да, са ста но ви шта тог си сте ма, она по де фи ни ци ји оста је мар ги-
нал на. Ипак, с об зи ром на ка та стро фал не сла бо сти нео ли бер лне по ли-
тич ке кул ту ре, њен по тен ци јал да ство ри но ву вр сту по ли тич ке кул ту ре 
не сум њи во по сто ји.

7 То је, на при мер, гле ди ште Џу дит Ба тлер (Ju dith Bu tler), а мо гу ће га је 
по ве за ти и са кон цеп том Xтулуцена (Chtu lu cen) До не Ха ра веј (Don na 
Ha ra way), или са дис кур сом о „мно штву при ро да” Бру на Ла ту ра (Bru-
no La to ur), па и са ар гу мен то ва њем да љу ди не ма ју при ро ду, већ са мо 
истори ју (Tom In gold).
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об зи ра на еко ло шку и људ ску (не)одр жи вост. Ис ход бор бе 
из ме ђу ових су прот ста вље них ста но ви шта је не из ве стан 
и ње го ва ве ро ват но ћа је нео д ре ђе на. Ма да они ко ји има ју 
моћ – узур пи ра ју власт, ипак по сто ји на да да ће ци ви ли за-
ци ја у кри зи не ка ко ус пе ти да пре о кре не до ми нант ни тренд 
глобал ног уни ште ња. 

Пер пе ту и ра ње иде о ло ги је ра ста и еко но ми је про фи та, од-
ви ја се кроз прак су тех но ло шког про гре са ко ји на сто ји да 
учвр сти љу де у уве ре њу да је мо гућ нео гра ни чен еко ном ски 
раст. Та ко да они ко ји упра вља ју тех но ло ги јом ци ви ли за циј-
ског си сте ма оста ју при ко ва ни за ова по ла зи шта. Са њи ма 
за јед но иде у ака дем ским кру го ви ма раз ви је на тен ден ци ја 
да се кон цепт зва ни „при ро да” од ба ци као епи сте мо ло шка  
„на ту ра ли стич ка гре шка”, или да се зна чај при ро де не ги ра 
на осно ву ар гу мен та ци је из сфе ре пост ху ма ни зма. 

Кон цепт пост ху ма ни зма је сум њив за то што пре ви ђа по тре-
бу љу ди да са чу ва ју „уко ре ње ност у зе мљи”. Од то га је, ме-
ђу тим, још сум њи ви је за не ма ри ва ње упо зо ре ња да еко но ми-
ја про фи та угро жа ва оп ста нак свих при род них ор га ни зми ма 
на пла не ти. У кон тек сту дру штве ног окру же ња то зна чи да 
еко ло шка опа сност по га ђа све а не са мо си ро ма шне ко ји 
су при ну ђе ни да пер пе ту и ра ју по гре шан си стем у бор би за 
пре жи вља ва ње. Ме ђу тим, и бо га ти но си о ци по сто је ћег си-
сте ма не би тре ба ло да за не ма ру ју чи ње ни цу ко ју је ис та-
као Брус Лип тон (Bru ce Lip ton) да је уни шта ва ње при ро де 
под јед на ко прет ња за „по ра же не” као и за „по бед ни ке”, те 
се за то ди ле ма „про ме ни ти се или не ста ти”, на ме ће сви ма.8

Оне ко је не успе ва до вољ но да за не се ве ра у тех но ло шко 
обе ћа ње, мо гу пре по зна ти сми сао у иде ји да дра ма тич не 
про ме не жи вот не сре ди не по ни шта ва ју (и људ ску) спо соб-
ност при ла го ђа ва ња ко ја је ду го трај но сти ца на у про це си-
ма ево лу ци је. Угро же ност се по ве ћа ва упра во за то што се 
уро ђе на спо соб ност укла па ња у жи вот ну сре ди ну не од но си 
на „про тив при род но” окру же ње. По др шка то ме да „до ба ан-
тро по це на” про из во ди „дру гу при ро ду” (next  na tu re9) – што 
се од ви ја услед пре пу шта ња инер ци ји тех но ло ги је – тре ба 

8 Упо ре ди ти: Lip ton, B. H. (2014) Bi o lo gi ja ve ro va nja, Be o grad: Leo 
Comerce. 

9 Овај мо то јед но став но илу стру је од го вор на пи та ње, „Шта зна чи дру га 
при ро да”?: „По ку ша ји ма да кул ти ви ше при ро ду, људ ска вр ста је иза-
зва ла на ста ја ње дру ге при ро де, ко ја је ди вља и не пред ви ди ва као увек. 
Ди вљи си сте ми, ге нет ска из не на ђе ња, ау то ном на ма ши не ри ја и див ни 
цр ни цве то ви. При ро да се ме ња за јед но са на ма.” Упо ре ди ти: Men svo ort, 
K. V. (ed) (2014) Next Na tu re Bo ok http://www.nex tna tu re.net /bo ok/; http://
www.nex tna tu re.net , при сту пље но 11. 09. 2014.
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сма тра ти нео д го вор ним, уто ли ко ви ше, уко ли ко се ви ше 
гло ба ли зу је. 

Јав ним, по ли тич ким и про фе си о нал ним прак са ма, од но-
сно, од но сом из ме ђу гра ђа на и др жа ве, сло бо де и вла да ња, 
гло бал не еко но ми је и ло кал ног окру же ња упра вља „је зик 
кри зе” ко ји уо кви ру је људ ску пер цеп ци ју ствар но сти. За то 
је стал но при сут на по тре ба да се ра све тле ко ре спон ден ци-
је по сто је ћих „дис кур са кри зе” из ме ђу обла сти еко но ми је и 
еко ло ги је (ко ји се ти чу при ро де, ре сур са, енер ги је, за га ђе ња, 
би о ди вер зи те та и про ме не кли ме). Ови ди хо том ни дис кур си 
се ипак не сма тра ју ну жно ме ђу соб но ис кљу чи вим упр кос 
то ме што се кре ћу из ме ђу по ло ва ка та стро фе и одр жи во сти, 
од иш че ки ва ња ху ма ни тар ног ра су ла до „зе ле не ре во лу ци-
је”. Увид да кри за из и ску је од лу ку, на во ди на оче ки ва ње да 
еко ло шка кри за иза зо ве еко ном ски пре по род – то ме се не 
на да ју са мо та ко зва ни „ал тер на тив ци” и „мар ги нал ци”, већ 
та квих има и ме ђу „мејнстрим” по ли ти ча ри ма (Al Go re) и 
те о ре ти ча ри ма (Tho mas Fri ed man). 

Иа ко је одав но уо че на по ве за ност еко ло шких и еко ном ских 
про бле ма (ка та стро фе и кон зу ме ри зма, при род них не сре ћа 
и еко ло шких оки да ча, кли мат ских про ме на и кре дит ног кра-
ха), ви ди мо да се мо гу ћи прав ци њи хо вих раз ре ше ња фун-
да мен тал но ра зи ла зе. Пи та ње је, због че га? Је дан од го вор 
гла си да раз ли чит од нос пре ма еко ло шко-еко ном ској кри зи 
по ти че од ра зи ла же ња у раз у ме ва њу то га да ли ма те ри јал-
на до бра до ла зе од људ ске кре а тив но сти или од при ро де. 
Пре ма ми шље њу Деј ви да Хол мгре на (Da vid Hol mgren), ал-
тер на ти ва при ро да/кул ту ра је об ли ко ва ла мо де ран свет ви-
ше не го ле ви чар ска/де сни чар ска иде о ло ги ја. Раз у ме ва ње 
то га мо же по мо ћи у ра све тља ва њу иде о ло шких ко ре но ва 
глобалне кри зе.10 

На и ме гло бал на кри за је те ма де ба те о про ме ни кли ме / кра-
ју нафт не ере (pe ak oil). Она ука зу је на по тре бу да се љу-
ди при ла го де жи во ту са ма ње енер гет ске по тро шње.11 У 
том кон тек сту је на ста ла и иде ја о по тре би за „енер гет ским 

10 У тек сту Но вац про тив фо сил не енер ги је: бор ба за кон тро лу све та (Mo
ney Vs. Fos sil Energy: The Bat tle for Con trol of the World) на свом ин тер-
нет-сај ту (Hol mgren De sign – per ma cul tu re vi sion and in no va tion) Деј вид 
Хол мгрин раз ви ја про бле ме ко је је прет ход но из нео у тек сту Слом на 
Зах тев (Crash on De mand) а ко ји об на вља кон текст ње го вог ра ни јег де ла 
Fu tu re Sce na ri os: How Com mu ni ti es Can Ad dapt to Pe ak Oil and Cli ma te 
Chan ge (2007) Упо ре ди ти: Hol mgren, D. (2010) Mo ney Vs. Fos sil Energy: 
The Bat tle for Con trol of the World (https://hol mgren.com .au/ приступљено 
05. 06. 2014.) 

11 Упо ре ди ти: Hop kins, R. (2008) The Tran si tion Hand bo ok: From Oil De pen
dency to Lo cal Re si li en ce, Lon don: Green Bo oks; Hol mgren (ibid).
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описме ња ва њем”, од но сно, за раз у ме ва њем енер гиј ских то-
ко ва ко ји су у скла ду са уни вер зал ним за ко ном о енер ги ји 
ко ји по след њих де це ни ја пред ла же пер ма кул тур ни по крет. 
У осно ви, овај за кон ка же да се би ло ко ји си стем – еко ном-
ски, еко ло шки, би о ло шки итд. – ви ше усло жња ва што до би ја 
ве ћу ко ли чи ну енер ги је. Кон фрон ти ра ју ћи но вац и фо сил на 
го ри ва, Хол мгрин из но си за па жа ње ка ко је од Про све ти тељ-
ства и Ин ду стриј ске ре во лу ци је до шло до огром ног усло-
жња ва ња кул ту ре у сми слу дру штве не еко ном ско-тех но ло-
шке пер фор ма тив но сти. То је ство ри ло је кул тур ни хи брис 
(ύβρις) услед над ме но сти – осе ћа ња људ ске над мо ћи ко ја је 
ис ти сну ла скром ност као врлину ста рих ду хов них тра ди-
ци ја по ве за них са тај на ма и мо ћи При ро де.12 Ме ђу тим, ако 
се има на уму да иза људ ске мо ћи сто ји енер гет ска основа, 
ства ри по ста ју мно го ја сни је. 

Ту ма че ње пре ма ко јем је свр ха про све ти тељ ског про јек-
та осло ба ђа ње чо ве чан ства од „око ва при ро де”, Хол мгрин 
сма тра „иде о ло ги јом бан ка ра, го спо да ра нов ца – те ма гич-
не си ле ко ја чи ни да цео си стем ин ду стриј ске мо дер но сти 
функ ци о ни ше”. Пре ма њи хо вом уве ре њу, раст фи нан сиј-
ских вред но сти и тран сак ци ја пред ста вља вр ху нац људ ске 
ево лу ци је. Они ис по ља ва ју ре ли ги о зну ве ру да ће еко ло шко/
еко ном ски про бле ми би ти ре ше ни уво ђе њем на тр жи ште 
тех но ло шко/ор га ни за ци о них ино ва ци ја ко ја ће на док на ди ти 
не мо гућ ност при ро де да пру жи до вољ но ре сур са и ап сор бу-
је от пад. Но вац и тр жи ште су нај сло же ни ји про из во ди ве ре 
у људ ску су пер и ор ност. Али Хол мгрин ука зу је на опа сност 
ове ве ре с об зи ром на ње ну не у те ме ље ност. 

На и ме, ера еко ном ског ра ста по чи ва на све ве ћем ис ко ри-
шћа ва њу фо сил них го ри ва, што до во ди до то га да дру штве-
ни си сте ми – еко но ми ја, ко му ни ка ци ја, обра зо ва ње, тех но-
ло ги ја итд. – до сти жу огро ман ни во сло же но сти. Ме ђу тим, 
ис цр пљи ва ње при род них ре сур са во ди сма ње њу при ли ва 
енер ги је што се не ми нов но од ра жа ва на по тре бу за сма њи-
ва њем дру штве не сло же но сти. О то ме на сли чан на чин као 
ми сли о ци пер ма кул ту ре раз ми шља ју и ини ци ја то ри кон цеп-
та тран зи ци је ко ји пред ла жу да се тран зи ци ја ка дру штву 
са сма ње ним при ли вом енер ги је ура ди по сте пе но, та ко што 
би се ка та ли зо ва ли по тен ци јал но ка та стро фал ни до га ђа ји. 
У кон тек сту мо гу ћег енер гет ског ко лап са, опа сност ла ко-
ми сле не ве ре у људ ску кре а тив ност ко ја ће увек ре ша ва ти 

12 Та ко, на при мер, мно ги бор ци за дру штве ну прав ду и еко ло шка пра ва, 
ве ру ју да је за оп ште до бро и му дро упра вља ње кључ но кон сти ту и са-
ње пра ви ла. Те о ре ти ча ри, учи те љи и но ви на ри ве ру ју да су раз го во ри и 
рас пра ве на чин за ре ша ва ње про бле ма. Пред у зет ни ци су ово уве ре ње у 
људ ску над моћ до дат но раз ви ли кроз на у ку, тех но ло ги ју и тр го ви ну.
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про бле ме тех но ло ги јом, по ста је опа сни ја од та ко ђе про бле-
ма тич не ве ре у пре ко па ва ње зе мље, јер ова по след ња бар 
при зна је зна чај енер гет ских ре сур са. 

Кри ти ка до ми нант ног трен да про мо ви са ња гло бал ног еко-
ном ског си сте ма за сно ва ног на прин ци пи ма еко ном ског 
про фи та, об у зе ла је те о ре ти ча ре на свим кон ти нен ти ма зе-
маљ ског гло бу са. Ме ђу њи ма је Ван да на Ши ва (Van da na Shi-
va) по себ но усред сре ђе на на „мо но кул ту ру ума” и ана ли зу 
тех но ло ги је кул ти ви са ња мо но кул ту ра. Гло бал но узев ши, 
с об зи ром да је ор га ни зо ван од о зго, си стем мо но кул ту ра 
про мо ви ше ши рок ди ја па зон про из вод ње али то под ра зу ме-
ва ве ли ку ко ли чи ну пре ђе них ки ло ме та ра. Овај тренд под-
ра зу ме ва та ко ђе тр го ви ну иден тич ним про из во ди ма, као и 
по тро шач ки на чин жи во та. Опа сност на ме та ња прин ци па 
мо но кул ту ре ис по ља ва се у ства ра њу све ве ћих и све спе-
ци ја ли зо ва ни јих фар ми –ин ду стри ја ко је су опре мље не да 
од га ја ју са мо јед но исто – фа бри ке сви ња, или пи ли ћа, на-
трпа ва ју хи ља де жи во ти ња на исто ме сто. Овај на чин про из-
вод ње је про ти ван жи во ту и ра зно вр сно сти. Тај си стем ко ји 
про мо ви ше кон зу мер ску мо но кул ту ру пред ста вља прет њу 
за је дин стве ни иден ти тет сва ког по је дин ца, сва ког ро ђе ног 
де те та, ис ти че Ши ва.13

Ре а гу ју ћи на опа сно сти та квог си сте ма, не ки љу ди су по че-
ли да се за ла жу за ло кал ну, еко ло шку, са мо о др жи ву еко но-
ми ју ко ја по чи ва на не го ва њу би о ди вер зи те та и усме ре на је 
ка оп штем до бру. На су прот „еко но ми ји про фи та”, ко ја су ге-
ри ше да „ви ше” зна чи и „бо ље”, ови љу ди су на нов на чин 
по че ли да ми сле о то ме шта ку пу ју, је ду, ко ри сте, као и о 
нов цу ко јим пла ћа ју све то. Они на сто је да оно што ку пу ју 
бу де у скла ду са оним што сма тра ју за и ста вред ним. Уме-
сто не у ме ре не по тро шње, тог пан да на про фи ту, по че ли су да 
све сно усме ра ва ју иде ју про спе ри те та у прав цу свог жи во та 
и ло кал ног окру же ња и за јед ни це са на ме ром да на тај на чин 
ства ра ју ви ше соп стве не хра не, енер ги је, кул ту ре и за ба ве. 

Јед на во ди ља овог по кре та је иде ја „кул тур не тран зи ци је” 
ко ја се де це ни ја ма раз ви ја у све ту. Ини ци ја ти ве кул тур-
не тран зи ци је14 за одр жи вим на чи ном жи во та по ла зе од 
истих прин ци па као и по кре ти за пер ма кул ту ру ко ја пред-
ста вља раз ра ду одр жи вих на чи на жи во та по год них за сва-
ку за јед ни цу. Пер ма кул ту ра има за узор обра сце при род них 

13 Упо ре ди ти: Shi va, V. (1988) Staying Ali ve: Wo men Eco logy and Sur vi val in 
In dia, Lon don: Zen Bo oks. 

14 Мре жа Тран зи ци је по сто ји у сто ти на ма за јед ни ца ши ром све та. Ба ви се 
на чи ни ма ка ко да за јед ни це по ста ну от пор ни је и срећ ни је (www.tran si ti-
on net work.org, при сту пље но 16. 04. 2014).
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екосистема и су штин ски је по ве за на са ду бин ском еко ло ги-
јом – то је из ра же но и ње ним на зи вом ко ји упу ћу је на пер-
ма нент ност (са мо)об на вља ња. 

Ма да би не ки би о цен трич но на стро је ни еко лог мо жда при-
ме тио да је сва ка ин тер вен ци ја у при ро ди про из вод ан тро по-
цен три зма, те да при ро ду са мо тре ба за шти ти ти од људ ских 
ути ца ја, по кло ник пер ма кул ту ре би твр дио: да је и људ ска 
вр ста део при ро де, ко ји је ко ри стан за ње ну об но ву, али са-
мо под усло вом жи вље ња у скла ду са при ро дом, а не бо ре ћи 
се про тив ње, као у мо дер но до ба. Та ко ће је дан агро ном, 
на при мер, сле де ћи мо дер не агро ном ске прин ци пе ко ји су 
усме ре ни на што ве ћи при нос и тро шење ве ли ке ко ли чи не 
хе миј ских пре па ра та, за ма ње од пар де це ни ја од плод не зе-
мље на пра ви ти ја ло ву. То ме на про тив, пер ма кул ту ра ће пу-
сти њу пре тво ри ти у оа зу при род не шу ме хра не ко ја ће се, 
та ко ре ћи, са мо об на вља ти. 

Ини ци ја то ром пер ма кул ту ре, као об ли ка еко ло шког ди зај-
ни ра ња ко ји раз ви ја одр жи ву ар хи тек ту ру и са мо об но вљи ве 
си сте ме агри кул ту ре, пре ма мо де лу при род них еко си сте ма, 
уо би ча је но се сма тра ау стра ли ја нац Бил Мо ли сон (Bill Mol-
li son), али и дру ги ау то ри су да ли и да ју сво је до при но се 
раз ра ди и ус по ста вља њу пер ма кул тур них прин ци па (Хол-
мгрин, Леф тон (Ge off Law ton), Ши ва, Хол цер (Sepp Hol zer), 
Хоп кинс и оста ли. Пер ма кул тур ни план, или ди зајн, тре ба 
да ис так не пред но сти сва ког кра јо ли ка – ње гов обра зац, 
функ ци је и уза јам ну по ве за ност вр ста и тре ба да те чи ни о це 
рас по ре ди та ко да они мо гу да се раз ви ја ју, да на пре ду ју и 
мак си мал но до при но се свом окру же њу. На осно ву фи нал-
ног ди зај на, ко ји је и сред ство и свр ха кон цеп та пер ма кул-
ту ре, ве зе из ме ђу са став них де ло ва во де си нер ги ји це ли не.

Сли ка опу сто ше ног све та је кон текст и мо тив за из бор пер-
ма кул тур ног ак ти ви зма. Пре ма ви ђе њу Хол мгри на про је кат 
пер ма кул ту ре су ге ри ше по вла че ње од кон зу мер ске еко но-
ми је и ства ра ње са мо о др жи вог окру же ња ко је пред ста вља 
ко рак у ства ра њу све та у ко јем же ли мо да жи ви мо. Уко ли ко 
би то под ста кло рас пад по сто је ћег еко ном ског си сте ма, овај 
рас пад се ипак не би мо гао сма тра ти свр хом пер ма кул ту ре. 

При ступ пер ма кул ту ре је ин те гра ти ван, а то зна чи да не ве-
ру је у су прот ста вља ју ће ста во ве ти па „ми про тив њих”, јер 
гло бал на кри за нас све за јед но по ве зу је . Пре ма схва та њи ма 
пер ма кул ту ре, уни шта ва ње пла не те тре ба за у ста ви ти по зи-
тив ним де ло ва њем – оно ће де ло твор ни је не го су прот ста-
вља ње про ме ни ти по сто је ћи си стем ка да се у прак си по ка-
жу не по сред не и ду го роч не пред но сти но ве па ра диг ме. Та ко 
се, да кле, фи ло со фи ја пер ма кул ту ре по кла па са Со кра то вим 
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ми шље њем да тај на про ме не ни је у то ме да се сва енер ги ја 
усме ри на бор бу про тив ста рог, већ на из град њу но вог.  

Прин ци пе пер ма кул тур ног на чи на жи во та Хол мгрин је из-
нео још де ве де се тих го ди на ка да је пред ло жио ра ди кал не, 
али из во ди ве, про ме не по на ша ња, ко је има ју за циљ да љу-
де пре тво ре од за ви сних по тро ша ча у од го вор не про из во-
ђа че ко ји сти чу не за ви сност.15 Ме ђу тим, ка да се узме у об-
зир аскет ски иде ал ових прин ци па, не чу ди што по тен ци јал 
пер ма кул ту ре као де ло твор ног об ли ка дру штве них про ме на 
ни је у знат ни јој ме ри пре по знат и при хва ћен. Због то га се 
та ко ђе о њој го во ри у кон тек сту ал тер на ти ве (и ма р ги нал-
но сти). Про блем је сва ка ко у до ми на ци ји мо дер ни за циј ских 
иде ја и вред но сти, а њи хо во пре но ше ње пу тем ме ди ја и 
обра зо ва ња оне мо гу ћа ва ве ћи ну љу ди да их до ве де у ве зу са 
по тро шач ким сти лом жи во та ко ји угро жа ва окру же ње.  

Ме ди ји и дру ги тех но ло шки си сте ми ко му ни ка ци ја по др жа-
ва ју по тро шач ку ори јен та ци ју дру штва, та ко да успа вљу ју 
љу де и оне мо гу ћа ва ју их да бу ду до вољ но уз др ма ни кри зом. 
Због то га љу ди као да не ви де ни шта  чуд но у то ме што и 
да ље не до во де у пи та ње „мит о про гре су”16 са ра зор ним 
по сле ди ца ма еко ном ског раз во ја по окру же ње а у да љем 
то ку и по це лу тех но ло шко-еко ном ску ин фра струк ту ру. Не 
по ве зи ва ње ути ца ја де гра ди ра ног окру же ња на здра вље и 
бла го ста ње са ег зи стен ци јал ним и кул тур ним пи та њи ма та-
ко ђе је по ка за тељ нео др жи во сти овог си сте ма. На жа лост, 
ово по дво је но ста ње све сти мо же на ста ви ти да тра је све 
док не бу де ка сно за про ме не ко је су нео п ход не за одр жи во 
окружење.17 

15 Пре ма Хол мгри но вој ви зи ји прин ци пи пер ма кул ту ре су су ми ра ни ова-
ко: 1. ре ду куј, ко ри сти по но во, ре ци кли рај 2. га ји ба шту и хра ни се од 
ње; 3. из бе гвај уво зне про из во де; 4. ко ри сти рад и ве шти ну уме сто го-
то вих ма те ри ја ла и тех но ло ги је; 5. пла ни рај, ди зај ни рај, гра ди и ку пуј 
да би тра ја ло и по пра вља ло се; 6. ко ри сти из во ре енер ги је на нај бо љи 
на чин; 7. ко ри сти ло кал не об но вљи ве из во ре и ка да су ску пљи; 8. ко ри-
сти нео б но вљи ве и опред ме ће не енер ги је са мо да би ус по ста вио одр жив 
си стем; 9. ви со ка тех но ло ги ја (ком пју тер) не мо ра да бу де вр хун ска; 10. 
из бе га вај ду го ве и да ле ке ре ла ци је; 11. ре ду куј опо ре зи ва ње ма њим при-
хо ди ма; 12. раз ви јај до ма ћин ски жи вот ни стил и од го вор ност. 

16 Фон Рихт (Ge org Hen rik von Wright) је пре ви ше од две де це није дао ту-
ма че ње „ми та о про гре су”, твр де ћи да про грес „ни је са вр шен ство о ко ме 
је са ња ло про све ти тељ ство, већ ње го во ре и фи ко ва но по и сто ве ћи ва ње 
са еко ном ским ра стом и на тег ну тим фор ма ли зо ва њем дру штве ног упра-
вља ња” (Riht, G. F. (1989) Mit o pro gre su. Do pri nos ras pra vi o mo der no sti, 
Tre ći pro gram 82, 83 (III, IV), str. 219–246.

17 Упо ре ди ти: Bo wers, C. A. (1995) Edu ca ting for an eco lo gi cally su sta i na
ble cul tu re: ret hin king mo ral edu ca tion, cre a ti vity, in tel li gen ce, and ot her 
mo dern ort ho do xi es, SUNY se ri es in en vi ron men tal pu blic po licy, Al bany,  
New York: Sta te Uni ver sity of New York Press. 
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Ме ђу тим, иа ко је пре ко по треб но по ве зи ва ње одр жи вих 
прин ци па са по ли тич ким де ло ва њем, по себ но у си ту а ци ји 
уру ше но сти два де се то ве ков них дру штве них по кре та, то ни-
је ма сов на по ја ва. Мо жда је та ко упра во за то што је ини ци-
ја ти ва тран зи ци је/пер ма кул ту ре по крет „од о здо” ко ји де лу је 
из ну тра да при до би је љу де да (са мо)ор га ни зу ју ал тер на ти ву 
кон зу мер ском си сте му ко ји упро па шћа ва свет и да се пред 
на сту па ју ћом кри зом обез бе де у окви ру ло кал них за јед ни ца. 

Пре ма прог но за ма из де ве де се тих го ди на, са мо 10% ста нов-
ни штва мо же да функ ци о ни ше на осно ву ду бин ског из бе-
га ва ња цен тра ли зо ва ног еко ном ског си сте ма у це ли ни. То 
зна чи да из бе га ва ње по тро шач ког на чи на жи во та не мо же 
мно го ути ца ти на пре о бра жај гло бал не еко но ми је. Та ко да 
глав на уло га пер ма кул ту ре оста је из гра ђи ва ње ал тер на тив-
ног жи вот ног сти ла – не за ви сних до ма ћин ста ва ко ја не по-
чи ва ју на др жав ном нов цу већ на са мо о др жи вој еко но ми ји 
ло кал них за јед ни ца. 

До са да ни је дан дру ги по ли тич ки мо дел ипак ни је по ну дио 
оно што је у ста њу да по ну ди пер ма кул ту ра у сми слу бо љег 
жи во та за све ста нов ни ке пла не те. За то би пер ма кул ту ра мо-
гла да пред ста вља кључ ни до при нос раз во ју но ве по ли ти ке 
и по ли тич ке кул ту ре. 

Си ту а ци ја у Ср би ји је та ква да, иа ко је упра во то био на-
чин тра ди ци о нал ног се о ског жи во та, мо де рни за ци ја је не-
при мет но до вр ши ла из у ми ра ње се ла. Иде је пер ма кул ту ре 
ме ђу ал тер на тив но ори јен ти са ним мла ди ма до би ја ју ак ту-
ел ност.18 Ме ђу тим, ур ба ни зо ва ну по пу ла ци ју мла дих ни је 
ла ко при до би ти да се вра те на зе мљу, по себ но због ма сов не 
уве ре но сти у трај не пред но сти мо дер ни за ци је ко ја, за јед но 
са се ћа њи ма прет ход них ге не ра ци ја на те жак се о ски жи-
вот, пре те же у ко рист ур ба ни те та. У том кон тек сту, тре ба ло 
би се ви ше ин фор ми са ти о функ ци о ни са њу „гра до ва тран-
зици је” ко ји се по ни кли ши ром све та и де лу ју под ути ца јем 
„тран зи циј ске ини ци ја ти ве”. Њи хов на чин раз ми шља ња и 
стил жи во та из гле да ве о ма оправ да но и ра зло жно, по себ но 
у кон тек сту прет ње при вред ног кра ха. 

На рав но, по сто ји оп ште за зи ра ње од ал тер на ти ве си сте му 
ко је од би ја љу де због  нео до бра ва ња и стра ха да ће при ста-
ли це ал тер на ти ве би ти про гла ше не не нор мал ним, или при-
пад ни ци ма кул та, или те ро ри сти ма. Због то га мно ги ко ји би 
по ве ро ва ли у на че ла пер ма кул ту ре ра ди је оста ју по стра ни 

18 Удру же ње Пер ма кул ту ра Ср би је је ре ла тив но мла до и јед но је од ви-
ше раз ли чи тих асо ци ја ци ја ко је су све сне уло ге пер ма кул ту ре (http://
per ma kul tu ra sr bi je.rs/ca te gory/udru ze nje per ma kul tu ra sr bi je/, при сту пље но  
11. 06. 2014).
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да би са чу ва ли по тре бан мир. С дру ге стра не, ши ре се ди-
ги тал не дру штве не мре же, ко ји ма су бли ске ал тер на тив не 
иде је тран зи ци је / пер ма кул ту ре, а на не ки ма од њих љу-
ди ис ти чу сво ју уз не ми ре ност због гло ба ли стич ке кон тро-
ле ко ја на раз ли чи те на чи не не га тив но усме ра ва дру штве-
не про ме не (пре ко раз ли чи тих об ли ка би о ин жи ње рин га –  
chem tra ils, bigphar ma итд.).

Би ло да се од ви ја спон та но и „од о здо” би ло да је ис пла ни-
ра но „од о зго”, су прот ста вља ње раз ли чи тих па ра диг ми ни је 
јед но став но ни ла ко, ни мо но лит но ни ли не ар но. Дру штве-
ни про це си су ди на мич ни и има ју пу но па ра ме та ра чи је 
по на ша ње ни је мо гу ће пред ви де ти. Оту да ни до ми нант ној 
мо дер ни за циј ској па ра диг ми ни је мо гућ пот пу ни над зор 
и кон тро ла свих чи ни ла ца ко ји уста ју про тив уни шта ва ња 
окру же ња и де ху ма ни зо ва ња чо ве чан ства. Ал тер на тив не 
тран зи циј ске ини ци ја ти ве, по пут пер ма кул ту ре, де лу ју па-
ра лел но са глав ним си сте мом на сто је ћи да ство ре ни ше ко је 
ће омо гу ћи ти из бор дру га чи јег на чи на жи во та. Њи хо ва по-
зи ци ја оста је мар ги нал на у од но су на до ми нант ни си стем, 
али ови „гла со ви са мар ги не” су у ства ри дра го це ни за сва-
ки си стем ко ји ни је ау то де струк ти ван јер мо гу ко ри го ва ти 
њего ве сла бо сти. 

Са ста но ви шта сту ди ја кул ту ре пра ви про блем је што је до-
ми нант ни дру штве ни си стем мар ги на ли зо вао кул ту ру као 
та кву. Тех но ло ги ја и еко но ми ја пот пу но су „ко ло ни зо ва ле” 
мо дер ну има ги на ци ју. Оне су по ста ле на ша кул ту ра, као 
што је ис та као Серж Ла туш (Ser ge La to uc he) ука зу ју ћи на 
„кул ту ри цид“ мо дер ног дру штва. То та ли тет ко ји су про у-
ча ва ла ан тро по ло шка ис тра жи ва ња кул ту ре ви ше ни је те-
ма мо дер ног дру штва ко је је пре пла вље но тех но ло ги јом и 
еко но ми јом. За то де кон стру и са ње мо дер ни те та, у хај де ге-
ров ском сми слу, зна чи де ко ди ра ње ду бин ског зна че ња дру-
штве но-еко ном ске ди на ми ке гло бал них про це са да би се 
откри ле мо гућ но сти но вих кре и ра ња кул ту ре.19

Ал тер на ти ва ко ју пред ла же пер ма кул ту ра пред ста вља за-
не ма ре ну су шти ну жи во та ка да про мо ви ше при ла го ђа ва ње 
огром ног бо гат ства раз ли чи то сти ко је по сто је у све ту при-
ро де. На тај на чин и људ ски си стем по ста је део еко си сте ма. 
То омо гу ћа ва пер спек ти ву да ле ко успе шни је про из вод ње 
хра не по је ди ни ци зе мље, во де или енер ги је, не го што про-
из во ди си стем мо но кул ту ра. Ме ђу тим, си стем мо но кул ту-
ра др же они ко ји има ју моћ и ко ји не же ле да се од рекну 

19 Упо ре ди ти: La to uc he, S. (1998) La so ciété mo der ne fa ce au défi tec hno-
lo gi que: la méga mac hi ne et le de stin, Étu des in ter na ti o na les Vol. 29, No 3,  
p. 669-681.
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профи та. За то и је сте ва жно да се по кре ну ал тер на ти ве, 
да се љу ди ан га жу ју у не ком ло кал ном по кре ту тран зи ци-
је ка одр жи вом, еко ло шко-еко ном ском си сте му. Они ко ји су 
укљу че ни у та кав си стем на зи ва ју га “еко но ми јом сре ће” и 
ми сле да тре ба о то ме обра зо ва ти љу де кроз ак ти ви зам. То 
зна чи ши ри ти иде ју пер ма кул ту ре та ко да она по ста не ви-
дљи ва сви ма, да сви са зна ју за мо гу ће при ме ре љу ди ко ји су 
ус пе ли да са ми про из ве ду оби ље тзв. „шу ме хра не”, ра де ћи 
са ужи ва њем за сво је окру же ње и за јед ни цу. Њи хо во ужи ва-
ње по чи ва на ства ра њу кул ту ре по ве за но сти из ме ђу љу ди и 
при ро де и из ме ђу са мих љу ди. По ве за ност је по тка уза јам-
не са рад ње, кроз еко ло шке ин тер ак ци је у ло кал ном га је њу 
хране и под ло га је за људ ски на пре дак. 

Пер ма кул ту ра има и сво је ур ба не об ли ке. Та кав је на при мер 
по крет Пер ма блиц (Per ma blitz)20, ко ји пре тва ра трав ња ке у 
плод не вр то ве. Га је ни трав ња ци су, на и ме, у за пад ном све ту 
по ста ли ико не ста ту са ви ше кла се, сим бо ли ста ни шта мо-
но кул ту ре, чи је одр жа ва ње је про гла ше но за гра ђан ску ду-
жност. На њих се тро ше ве ли ка сред ства, док се у исто вре-
ме не по треб но тро ше до дат на сред ства за увоз хра не. Ка да 
се то ме до да ју сред ства по треб на да би се про из ве ла хра на 
за тр жи ште (за са ђе ње, фер ти ли за ци ју, пе сти ци де, хер би ци-
де, фун ги ци де, же тву, бра ње, про це со ва ње, хлад ња че, тран-
спорт и скла ди ште ње), по ста је још очи глед ни је за што је 
тре бало трав ња ке за ме ни ти пер ма кул тур ном про из вод њом 
хра не (ус по ста вља њем шу ма хра не, се зон ских по врт ња ка, 
уз ко ри шће ње пла сте ни ка по крет них ка ве за за жи ви ну). Ти-
ме се ре ша ва ју два еко ло шко-еко ном ска про бле ма: ели ми-
ни ше се енер ги ја по треб на за одр жа ва ње трав ња ка, као и 
ток си ни ко ји се за то ко ри сте, а ре ду ку је се и огром на ко-
ли чи на енер ги је по треб не за ис по ру ку хра не до ко ри сни ка. 
По сто је та ко ђе и дру штве не пред но сти од по врат ка про из-
вод ње хра не у су сед ство.

У из ве сном сми слу, ур ба на пер ма кул ту ра по ста је не што ве-
о ма ра ди кал но што мо же мо чи ни ти ако као гра ђа ни хо ће мо 
да ре ду ку је мо не га тив не ути ца је на окру же ње и уна пре ди мо 
за јед ни цу. Ко ри шће ње пер ма кул тур ног пла на тре ба да пред-
у пре ди од лив вре ме на, ре сур са и енер ги је, да олак ша про из-
вод њу соп стве не ор ган ске хра не са ма ло тру да ко ји при том 

20 Са же то, при ча о Пер ма бли цу го во ри о на сто ја њу да се ди зај ном пер ма-
ку ту ре раз ви је за јед ни ца, тзв. „је сти во до ма ћин ство” са вр том по узо ру 
на при ро ду у ди вљи ни. Пер ма бли це ви мо гу да се од но се на би ло ко ји 
про јект ко ји је (са мо)одр жив, као што је пра вље ње ком пост них то а ле та, 
„ре тро” при ла го ђа ва ње по сто је ћих ку ћа, или про из вод ња биљ них вла ка-
на за оде ћу, град њу или огрев; за тим, пре да ва ња, ра ди о ни це, раз ме на ве-
шти на и хра не, из гра ђи ва ње мре же у за јед ни ци, за ба ва (http://www.per-
ma blit zlon don.com /the -story-of-per ma blit zes/ при сту пље но 05. 06. 2014).
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мо же би ти за ба ван и ре кре а ти ван. Ти ме ће се та ко ђе от кло-
ни ти дру штве не и еко ло шке им пли ка ци је ис по ру ке хра не, а 
ни уште да нов ца не мо ра би ти за не мар љи ва. Оста ли по зи-
тив ни аспек ти ове про ме не „од о здо”, ко ји мо гу да бу ду при-
хва тљи ви про сеч ном гра ђа ни ну, су: бо ље фи зич ко и мен тал-
но здра вље, ви ше за ба ве и ве ћа от пор ност, на ро чи то ће де ца 
цве та ти чак и у вр тло гу дра ма тич не про ме не све та. 

Пер ма кул ту ра ни је уто пи ја, јер њу већ де це ни ја ма спро во-
де за јед ни це ши ром све та. Ме ђу тим, ни је је јед но став но ус-
по ста ви ти, пре све га за то што из и ску је про ме ну увре же ног 
по гле да на свет. Про блем са про ме ном ста ре па ра диг ме и 
ус по ста вља њем по жељ ног на чи на жи во та је, у прин ци пу, у 
то ме што је уо би ча је но ми шље ње и по на ша ње за гла вље но у 
обра сци ма ко ји се од но се на окру же ње. Они по ти чу из лич не 
и дру штве не исто ри је али за ви се и од иза бра не пер спек ти ве. 
За то раз ја шња ва ју ћи се би сми сао све та, мо же мо раз ја сни ти 
и са ме се бе и та ко про бу ди ти но ву свест. То под ра зу ме ва да 
ће мо на пра ви ти по мак у по гле ду на свет – у опа жа њу, на чи-
ну на ко ји об ра ђу је мо ин фор ма ци је, ми са о ним обра сци ма и 
на ви ка ма, а све то мо же до не ти по мак у ствар но сти – успе-
ва ју ћи да не што схва ти мо мо жда ће мо учи ни ти не ки по мак 
у ко лек тив ној све сти, бу ду ћи да при па да мо ис тој вр сти ко ја 
ве ру је у мо гућ ност бо љег жи во та.

Ако се освр не мо око се бе, су о ча ва мо се са из бо ром из ме ђу 
то га да се за гла ви мо у бе сми слу кри ти ко ва ња и про па ган-
де, или да по ку ша мо да от кри је мо узро ке због ко јих ства ри 
ни су она кве ка кве тре ба да бу ду. Уме сто да оста не мо хип но-
ти са ни уо би ча је ном па ра диг мом ми шље ња и обра сци ма по-
на ша ња, за пи тај мо се да ли смо ми са ми део про бле ма, или 
део ре ше ња? Ка да се за ми сли мо над тим ко смо и због че га 
смо ов де, мо жда ће мо пре ста ти да узи ма мо ства ри здра во за 
го то во и да кри ви мо окол но сти. Мо жда ће мо нај зад при хва-
ти ти соп стве ну од го вор ност за то да сва ко днев но, из тре на 
у трен, бу де мо про ме на ко ју же ли мо да ви ди мо у све ту. То 
је на чин да на ша свест ути че да ко лек тив на свест иде пу-
тем об на вља ња жи во та на Зе мљи, а не де струк тив ним пу тем  
колек тив но –не све сног. 
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PERMACULTURE AS A NEW POLITICAL CULTURE

Abstract

This article deals with the potential of a subculture which considers 
itself sustainable through orientation towards natural (re)production of 
life. Distinctiveness of this subculture is spreading across the planet, 
gathering its supporters in Serbia as well. It shows a developing 
awareness of various aspects of need for reconnection with nature and 
its laws in all the lifeforms. It is rooted in caring for life on Earth by 
following the principles of nature. By harmonizing relations within the 
environment connected to the principles of ecological economy, it links 
technology and science with ancient insights that are in accord with 
contemporary scientific views. The label “permaculture” stands to point 
out the idea of a permanent regenerating of culture and cultivating all 
aspects of life. It is directed towards a conception of niches in which 
the ecological way of living represents a pattern of restraint from the 
shortcomings of civilization which rapidly destroy the environment 
and dehumanize the world. The concept of permaculture surpasses 
the common urban/rural dichotomy although its resemblance to the 
utopian desire to escape the system of technological civilization makes 
it, from the point of view of that system, marginal by default. However, 
considering catastrophic weaknesses of the neo-liberal political culture, 
the concept still has a potential to create a new kind of political culture.

Keywords: environment, sustainability, ecological economy, perma
culture
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РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У 
РОМАНИ МА ЛЕТОПРЕ

СУМРАКА ДО РИС ЛЕ СИНГ И 
ЖИВОТИДЕВОЈАКАИЖЕНА 

АЛИС МАН РО
Сажетак: Осла ња ју ћи се на виђењa Кејт Ми лет и ње на ту ма че ња 
па три јар ха та из раз ли чи тих пер спек ти ва у де лу Сек су ал на по ли
ти ка, у овом ра ду се ана ли зи ра род на по ли ти ка у ро ма ни ма Ле то 
пре су мра ка До рис Ле синг и Жи во ти де во ја ка и же на Алис Ман ро. 
У оба де ла се су сре ће мо са две ге не ра ци је же на у окви ру ан гло фо не 
кул ту ре се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ста ри је про та го
нист ки ње, Кејт у ро ма ну Ле то пре су мра ка и Ади у ро ма ну Жи во
ти де во ја ка и же на, не мо гу да жи ве она ко ка ко би же ле ле и бу ду 
ис по што ва не она ко ка ко за слу жу ју, јер им па три јар хал ни си стем, 
пре ко сво јих ин сти ту ци ја, на ме ће уста ље не обра сце по на ша ња од 
де тињ ства и ра не мла до сти. Ме ђу тим, њи хо ве жи вот не при че 
су на из ве стан на чин по слу жи ле као опо ме на мла ђој ге не ра ци ји 
же на у по ме ну тим ро ма ни ма. Сто га, Мо рин у ро ма ну Ле то пре 
су мра ка, као и Дел у ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на, од би ја ју да 
при хва те сте ре о тип не род не пред ра су де и по ви ну ју се пра ви ли ма 
и оче ки ва њи ма па три јар ха та.

Кључне речи: род на по ли ти ка, До рис Ле синг, Алис Ман ро, 
култура, фе ми ни зам
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У ро ма ни ма Ле то пре су мра ка и Жи во ти де во ја ка и же на 
од сли ка ва ју се из ве сна сте ре о тип на кул ту ро ло шка схва та ња 
и на че ла у ве зи са уло гом же на у Ен гле ској и Ка на ди се дам-
де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ка ко код бри тан ске књи-
жев ни це До рис Ле синг, та ко и код ка над ске ау тор ке Алис 
Ман ро, на и ла зи мо на две ге не ра ци је же на. Ста ри је при пад-
ни це жен ског по ла (Кејт у ро ма ну Ле то пре су мра ка и Ади 
у ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на) сво јим по ступ ци ма и 
ис ку ством (не)све сно ути чу на ви ђе ња и жи вот не из бо ре 
мла ђих де во ја ка (Мо рин у ро ма ну Ле то пре су мра ка и Дел 
у ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на), ко ји су не у о би ча је ни за 
схва та ња па три јар хал не кул ту ре.

Дру штво и си стем вред но сти у по ме ну тим де ли ма су об ли-
ко ва ни од стра не па три јар ха та на на чин о ко ме пи ше Кејт 
Ми лет у де лу Сек су ал на по ли ти ка. У оба ро ма на кул ту ра 
охра бру је и оче ку је да се же на при ка же као ин фе ри ор но и 
па сив но би ће, ду жно да су зби је соп стве не уну тра шње им-
пул се и иде а ле и у пот пу но сти се под ре ди ме ри ли ма па три-
јар хал них ин сти ту ци ја, ка ко не би би ла осу ђи ва на. Ме ђу-
тим, про та го нист ки ње Ле син го ве и Ман ро о ве по ка зу ју ка ко 
се пре ва зи ла зи спу та ва ју ћи и пре ва зи ђен кул ту ро ло шко-
поли тич ки обра зац сте ре о ти па и мар ги на ли за ци је.

У де лу Сек су ал на по ли ти ка, Ми ле то ва ту ма чи па три јар хал-
ни си стем из не ко ли ко пер спек ти ва: иде о ло шке, би о ло шке, 
со ци о ло шке, кла сне, еко ном ске и обра зов не, ан тро по ло шке 
и пси хо ло шке. Ова те о ре ти чар ка се фо ку си ра на „од но се за-
сно ва не на мо ћи, до го во ре у ко ји ма јед на гру па осо ба би-
ва кон тро ли са на од стра не дру ге”.1 Ана ли зи ра ју ћи ства ра-
ла штво Д. Х. Ло рен са, Хен ри ја Ми ле ра, Нор ма на Меј ле ра 
и Жин Же неа, Кејт Ми лет по ка зу је да се „кон тро ли са на“ 
гру па од но си на цео жен ски род, под ре ђен па три јар ха ту и 
си сте му у ко ме „сва ки об лик мо ћи у дру штву, укљу чу ју ћи 
и при нуд ну си лу по ли ци је, у пот пу но сти је у ру ка ма му-
шка ра ца”.2 Ми ле то ва ис ти че ка ко се, иа ко не по сто ји пре-
ци зно би о ло шки уста но вље на раз ли ка из ме ђу по ло ва, већ 
у по ро ди ци, без об зи ра на кла су, под сти че фор ми ра ње од-
ре ђе ног иден ти те та же не ко ји под ра зу ме ва ин фе ри ор ност, 
не са мо стал ност и не зна ње, не моћ, као и мо рал ну ока ља-
ност и за слу же ну мар ги на ли зо ва ност у од но су на му шки 
пол. У окви ру иде о ло ги је па три јар ха та се ис ти че да „му шку 
супер и ор ност оси гу ра ва су пер и о ран ста тус код му шкар ца, 

1 Mil let, K. (2000) Se xu al Po li tics, Ur ba na and Chi ca go: Uni ver sity of Il li no is 
Press, p. 23. Сви пре во ди ци та та са ен гле ског је зи ка М. Ћ.

2 Исто, стр. 23.



74

МАЈА М. ЋУК

а инфе ри о ран код же на”.3 Над ре ђе ност му шка ра ца за сни ва 
се на „агре си ји, ин те ли ген ци ји, си ли и ефи ка сно сти”4, док 
су же не под ре ђе не због сво је „па сив но сти, не зна ња, сми ре-
ности, чед но сти и не е фи ка сно сти“.5

Ми ле то ва на сто ји да об ја сни ка ко ова по де ла на „му шке” 
и „жен ске” лич не осо би не ни је у то ли кој ме ри би о ло шки 
усло вље на, већ је та ко ђе „кул ту ро ло шки по др жа ва на кроз 
од га ја ње, ис хра ну и ве жбе”6 и „при хва та ња си сте ма вред но-
сти ко ји ни је би о ло шки”.7 Де ца су на во ђе на да се по на ша ју 
на на чин ка ко се под ра зу ме ва да при пад ни ци њи хо вог по-
ла тре ба да се по на ша ју, јер „сва ки тре ну так жи во та де те та 
је траг ка ко он или она мо ра ју да ми сле и по на ша ју се да 
би ис пу ни ли или за до во љи ли зах те ве ко је им род на ме ће”.8 
Глав на ин сти ту ци ја пре ко ко је се па три јар хат оства ру је, по 
ми шље њу Ми ле то ве, је сте по ро ди ца, у окви ру ко је „па три-
јар хат до де љу је оцу ско ро пот пу но вла сни штво над же ном 
и де цом, укљу чу ју ћи и пра ва на фи зич ко зло ста вља ње и, у 
че стим слу ча је ви ма, уби ство и про да ју”.9

У ве зи са ви ђе њем па три јар ха та из пер спек ти ве кла се, Ми-
ле то ва из но си за ни мљи во твр ђе ње да „је дан од глав них де-
ло ва ња кла се у окви ру па три јар ха та је сте да окре ну јед ну 
же ну про тив дру ге, ства ра ју ћи у про шло сти жи вот ни ан-
та го ни зам из ме ђу кур ве и све ти це, а у са да шњо сти из ме ђу 
же не од ка ри је ре и до ма ћи це”.10 Ова кво ства ра ње ја за из-
ме ђу при пад ни ца жен ског по ла до при но си ло је и до при но-
си раз је ди ња ва њу и спре ча ва њу со ли дар но сти и гру пи са ња 
за рад за јед нич ког де ло ва ња. Сто га, же не су има ле и има ју 
ма ње мо гућ но сти да се од у пру кон стант ном до во ђе њу у 
под ре ђен по ло жај и ус кра ћи ва њу на фи нан сиј ску са мо-
стал ност и обра зов но и ин те лек ту ал но уса вр ша ва ње. Ка ко 
се из но си у де лу Сек су ал на по ли ти ка, кроз ве ко ве „же на-
ма, као не у ва же ним осо ба ма без прав ног ста ту са, ни је се 
до зво ља ва ло ствар но де ла ње у обла сти еко но ми је, јер оне 
ни су мо гле да са ме по се ду ју или има ју пра во”.11 Еко ном ска 
не зави сност же не се и да нас „по сма тра са не по ве ре њем”,12 

3 Исто, стр. 26.
4 Исто.
5 Исто.
6 Исто, стр. 27.
7 Исто.
8 Исто, стр. 31.
9 Исто, стр. 33.
10 Исто, стр. 38.
11 Исто, стр. 39.
12 Исто, стр. 40.
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док се, у образов ном сми слу са мо „ни жи или мар ги на ли-
зо ва ни огран ци”13 ху ма ни стич ких на у ка сма тра ју до ме ном 
же на, али су озбиљ ни је на у ке и про дук тив ни ја за ни ма ња 
резервиса на за мушкар це.

Му шки род, од но сно па три јар хат, има ју кон тро лу за хва љу-
ју ћи си ли ко ју су „ин сти ту ци о на ли зо ва ли” „кроз њи хо ве 
прав не си сте ме”,14 и на кoje се осла ња ју „ка ко у ван ред ним 
окол но сти ма, та ко и као све при су тан ин стру мент за стра ши-
ва ња”.15 Ми ле то ва на во ди раз ли чи те при ме ре у па три јар-
хал ним кул ту ра ма где се окрут но сти пре ма же на ма прав да ју 
оби ча ји ма, ре ли ги о зним про пи си ма или пи са ним или не пи-
са ним прав ним ак ти ма.

По себ но је за ни мљи во ан тро по ло шко об ја шње ње па три јар-
ха та од стра не Кејт Ми лет, где она твр ди да:

„Ни су са ме же не под па три јар ха том раз ви ле сим бо ле ко-
ји ма се опи су ју. По што су, ка ко при ми тив ни, та ко и ци ви-
ли зо ва ни све то ви – му шки све то ви, иде је ко је об ли ку ју 
кул ту ру у ве зи са же на ма су про дукт му шка ра ца. Сли ка о 
же на ма, ка ко је по зна је мо, је сте сли ка ство ре на од стра не 
му шка ра ца и про мо ви са на да за до во љи њи хо ве по тре бе. 
Ове по тре бе из ви ру из стра ха да су же не дру го.”16

Док је му шка рац пред ста вљао чи сто ту, моћ, су пер и ор ност, 
же на се сма тра ла не чи стом, као не моћ но би ће, у „ка стри ра-
ном“ ста њу, ин фе ри ор на и не до стој на да до так не об ред не 
пред ме те или обе ду је са му шкар ци ма.

„Го то во сва ки мо ћан круг у са вре ме ном па три јар ха ту је му-
шка гру па,”17 на во ди Ми ле то ва. У ова квим цен три ма мо ћи 
су на ста ја ле и пре но ше не ве ков не сте ре о тип не ви зи је о же-
на ма ко је се од сли ка ва ју у мно го број ним ми то ви ма, као што 
је мит о Пан до ри и Па ду у ко ји ма Ми ле то ва ис ти че сна гу 
по гре шно уко ре ње них док три на ко је „осу ђу ју жен ску осо-
бу кроз ње ну сек су ал ност и об ја шња ва ју ње ну по зи ци ју као 
до бру за слу же ну ка зну за пра ро ди тељ ски грех због чи јих 
не срећ них по сле ди ца људ ска ра са још увек ис па шта”.18 На 
сли чан на чин, у окви ру ту ма че ња па три јар ха та из пси хо ло-
шке пер спек ти ве, Ми ле то ва по ми ње ка ко се мар ги на ли зо-
ва ност же на и ми зо ги ни ја до во ди у ве зу са ра си змом, јер 
се у оба слу ча ја под ре ђе ној гру пи при пи су је „ин фе ри ор на 

13 Исто.
14 Исто, стр. 43.
15 Исто.
16 Исто, стр. 46.
17 Исто, стр. 48.
18 Исто, стр. 52.
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интели ген ци ја, по ди ла же ње ин стинк ти ма или фи зич ком за-
до вољ ству, исто вре ме но при ми тив на и на лик на деч ју осе-
тљи ва при ро да, из ве сна скло ност и на ги ња ње ка за до во ља-
ва њу чул них на го на, по мир љи вост са соп стве ним усу дом 
ко ја је у скла ду са до ка зом да га за слу жу ју, под ла скло ност 
да об ма ну, и са кри ју пра ва осе ћа ња”.19

По ме ну та ви ђе ња Кејт Ми лет о уло зи же не у дру штву мо гу 
се пре по зна ти у ро ма ни ма  Ле то пре су мра ка До рис Ле синг 
и Жи во ти де во ја ка и же на Алис Ман ро. Сте ре о тип на ка-
рак те ри за ци ја по ло ва, ко ја оте жа ва жи вот же на ма, при сут на 
је у оба ро ма на. 

На по чет ку ро ма на Ле то пре су мра ка, ви ди се да је глав на 
про та го нист ки ња Кејт Бра ун де фи ни са на је ди но кроз уло гу 
мај ке и до ма ћи це и да сма тра да јој не при ли чи да ода бе ре 
дру га чи је:

„Да је са ма од лу чи ва ла, ишла би бо са, из у ла ча ра пе, но си-
ла не што као ха вај ску муу-муу или са ри или са ронг, та ко 
не што, а ко са би јој па да ла на ра ме на. Не до зво ља ва се би 
да по из гле ду про цве та јер је, кад су де ца по че ла да од-
ра ста ју, при ме ти ла да ни ка ко не во ле кад она осло бо ди 
соп стве ну при ро ду.”20

На кон уда је, ко ју опи су је као „од ла зак са по зо ри шне сце не 
где ти апла у ди ра хи ља ду љу ди, у там ну гар де ро бу”,21 Кеј ти-
на лич ност се пре тва ра у па сив ну до ма ћи цу од ко је се оче-
ку је да по сту па она ко ка ко би њен су пруг, де ца и це ло куп на 
кул ту ра же ле ли и оче ки ва ли. Ње на жи вот на пу та ња не пре-
ста но се при ла го ђа ва по тре ба ма ње не по ро ди це, та ко да је 
она „оти шла са му жем на кон фе рен ци ју, вра ти ла се из по-
ро дич них раз ло га, по но во га по се ти ла у сеп тем бру, а ње на 
пу то ва ња увек су се по кла па ла са вре ме ном пу то ва ња ње не 
де це као што је, на рав но, мо ра ло да бу де. Де ца су це ло ле то 
од ла зи ла и до ла зи ла из ра зних кра је ва Евро пе.22

Ме ђу тим, слу чај но се за по слив ши као пре во ди лац за Свет-
ску ор га ни за ци ју за ис хра ну, по што су њен су пруг и че тво ро 
де це би ли на сво јим ис пла ни ра ним про пу то ва њи ма, уви ђа 
ка ко би би ло да се опре де ли ла за дру га чи ји жи вот ни из бор. 
Уме сто иден ти те та до ма ћи це пре ма ко јој је по ро ди ца „по-
сту па ла као са бо га љем”,23 без по тре бе да је ува жи, раз ме ни 

19 Исто, стр. 57.
20 Le sing, D. (2007) Le to pre su mra ka, Zre nja nin: Ago ra, str. 11.
21 Исто, стр. 53.
22 Исто, стр. 12.
23 Исто, стр. 92.
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ин фор ма ци је или ура ди не што за њу, Кејт са да при ја да је 
као за по сле ну же ну ува жа ва ју због ње ног зна ња и ис ку ства:

„Са да, ето, се ди Кејт Бра ун, она ква ка ква је увек би ла, са-
мо стал на, са соп стве ном па ме ћу, и гле да свет са фа са дом 
са мо не знат но дру га чи јом од оне ко ју одр жа ва од сво је 
ше сна е сте го ди не.”24

Слич но сво јој при ја те љи ци Ме ри Фин чли, чи јој хра бро сти 
у во ђе њу сло бод ног жи во та се ди ви кроз цео ро ман, Кејт се 
оти ску је у дру га чи ји жи вот, па чак и у афе ру са мла ђим љу-
бав ни ком, сма тра ју ћи да се до вољ но под ре ђи ва ла и по ни жа-
ва ла, тр пе ћи афе ре свог му жа и при ла го ђа ва ју ћи се ње го вим 
по тре ба ма:

„Го ди на ма је Кејт, ко ја је про во ди ла нео п ход но вре ме ис-
пред мно го раз ли чи тих огле да ла, би ла у ста њу да ви ди то 
што он ви ди, кад му је ли це не по сред но из над ње ног. Ох, 
све то та ко за ма ра, та ко по ни жа ва... Је ли за и ста про ве ла 
то ли ке го ди не сво га жи во та – го то во си гур но да се ра ди 
о го ди на ма! – пред огле да лом? Баш као и све же не. Го ди-
не про ве де не у сну или у за но су. Би ра ли же на ње га, или 
до пу шта се би да он иза бе ре њу, јер се ње му сви ђа то ли це 
на ко је је то ли ко па зи ла, и то ли ко га до ди ри ва ла, и окре-
та ла на јед ну и на дру гу стра ну – то је не чу ди, уоп ште је 
не чу ди!”25

На ве де ни део уну тра шњег мо но ло га Кејт мо же по слу жи ти 
као илу стра ци ја ан тро по ло шког об ја шње ња па три јар ха та од 
стра не Ми ле то ве. Кејт је од уда је не го ва ла иден ти тет ко ји јој 
је на мет нут у скла ду са ка рак те ри сти ка ма ње ног ро да. 

Ис цр пље на, за пу ште на и дру га чи ја од Кејт Бра ун ко ја по сто-
ји три де сет го ди на, пре тр пев ши бо лест на про па лом од мо ру 
са љу бав ни ком Џе ри јем, глав на ју на ки ња на кра ју из најм-
љу је стан од де вој ке Мо рин у Лон до ну, ка ко би се при са бра-
ла и при пре ми ла за су срет са сво јом по ро ди цом и по вра так 
у свој ста ри иден ти тет:

„Схва та да ће тре ну так по врат ка у вла сти ту по ро ди цу би-
ти дра ма ти чан, би ло да се до тад при бе ре – дру гим ре чи-
ма, вра ти се би она квој ка кву је они по зна ју, би ло да од лу-
чи да то не учи ни... Ве ро ват но не мо же да оста не ова ква 
ка ква је сте?”26

Де вој ка ко ја из да је со бу Кејт, Мо рин, от при ли ке има го ди-
на ко ли ко и ћер ка на ше глав не про та го нист ки ње и сво јим 

24 Исто, стр. 43.
25 Исто, стр. 148.
26 Исто, стр. 43.
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по на ша њем и раз ми шља њи ма под се ћа на ду хов ну вер зи ју 
Кејт из мла да лач ких да на, пре не го што се уда ла, та ко да 
њих две по ста ју као мај ка и ћер ка, и пред ста вља ју жен ске 
еквивaленте Ле о пол да Блу ма и Сти ве на Де да лу са из Улик са. 

Мо рин не же ли да бу де „про ма ше на”, „бед ни џак”27 као ње-
на мај ка, или по пут Кејт ко ја се „при ла го ђа ва ла као лут ка”28 
патријархaлној кул ту ри, те је у ве ли кој ди ле ми да ли да се 
уда и ког мом ка да ода бе ре. Све у све му, за ни мљи во је да би 
оба нај и зве сни ја удва ра ча, ка ко Фи лип, над ме ни оп штин ски 
функ ци о нер са си гур ним по слом, та ко и Ви ли јам, бо гат и 
ау то ри та ти ван ари сто кра та, хте ли да је об ли ку ју по сво јим 
по тре ба ма, као што је муж Кејт, Мајкл, учи нио са њом.

Фи лип, при ли ком за јед нич ке ве че ре са Мо рин и Кејт, не све-
сно се от кри ва у тој на ме ри из ја вом „Не же лим да се оже-
ним с то бом ка ква си са да. Али знам ка ква си у ства ри”.29 
Он до и ста успе ва да из ме ни Мо рин по сле из ве сног вре ме на, 
што не при ме ћу је са мо Кејт, већ и са ма Мо рин, ко ја од би ја 
про сид бу: 

„Пред ста вља не што што је сам ство рио? Мо рин се про-
ме ни ла. Из ње не по ја ве не ста ло је фан та зи је. Но си не у-
па дљив ко стим, ко су је спле ла у пле те ни це омо та не око 
гла ве, као у Гре чен.”30

Ме ђу тим, у по след њој сце ни у ро ма ну на за ба ви Мо рин, кад 
Кејт од ла зи из ње не ку ће, ви ди мо да и Ви ли јам не га тив но 
ре а гу је на ис по ља ва ње Мо ри ни не ин ди ви ду ал но сти:

„Јед но став но не до зво ља вам да бу деш та ко луц ка ста – ре-
че Ви ли јам из и гра ва ју ћи ста ри јег бра та и по ку ша ва ју ћи 
да јој от ме за мо ту љак жу те ко се оба ви јен око згло ба.”31

Обо ји ца удва ра ча Мо рин при па да ју „ар хе тип ским му шкар-
ци ма Ле син го ве”,32 на сли ка ним као ка ри ка ту ре ко је не мо-
гу да за ми сле дру га чи ју ствар ност од оне ко ју они же ле и 
усиље но на ме ћу.33

Слич на схва та ња и ис ку ство као Мо рин у ро ма ну Ле то пре 
су мра ка има глав на про та го нист ки ња Дел Џор дан у ро ма-
ну Жи во ти де во ја ка и же на. Док на од лу ку Мо рин ути че 

27 Исто, стр. 174.
28 Исто.
29 Исто, стр. 179.
30 Исто, стр. 43.
31 Исто, стр. 43.
32 Blo om, H. (2003) Do ris Les sing, Bro o mall: Chel sea Ho u se Pu blis hers, p. 2.
33 Исто, стр. 2.
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прича Кејт Бра ун о Ме ри Фин чли и ње ном сло бод ном по на-
ша њу за па три јар хал не окви ре, на Дел има ути цај по на ша ње 
ње не мај ке.

Као што Фи лип из ра жа ва сум њу у спо соб ност Мо рин у ро-
ма ну Ле то пре су мра ка, осо би ни па три јар хал ног си сте ма о 
ко јој Кејт Ми лет пи ше, Дел је ра но при ме ти ла да је де да 
стриц Крејг сма трао да је „хи ро ви та и глу па”,34 иа ко уоп ште 
ни је та ква. Док Мо рин успе ва ју да збу не у ње ним стре мље-
њи ма на го ва ра ња ро ди те ља, на Дел од нај ра ни јег де тињ ства 
има ју ути ца ја ње не ба ба тет ке Ел спет и Грејс, чи је де ла ње 
се до во ди у ве зу са твр ђе њем Ми ле то ве да се у па три јар ха ту 
у окви ру кла се ра ди на окре та њу же на јед не про тив дру гих. 

Про вин ци јал ски дух две ста ри је ро ђа ке ко је је ам би ци ја 
пла ши ла под ра зу ме вао је да ћеш „ако иза бе реш да не ура-
диш не што, на кра ју ис па сти мно го му дри ји и ви ше ћеш по-
што ва ти се бе не го ако то ура диш”35. Иа ко се, под ути ца јем 
тет ке Ел спет и те ти це Грејс, Дел сти ди по на ша ња сво је мај-
ке ко ја се су прот ста вља не ра зум ном, су је ве р ном и ли це ме р-
ном из ра жа ва њу ве ре и ре ли ги о зних прак си,36 сме ло из но си 
сво је про ниц љи ве на уч не те о ри је о тран сплан та ци ји очи ју37 
и фи ло зоф ско раз ми шља ње на те му шта је чо век,38 по сте-
пе но је уви ђа ла ме ђу соб ну слич ност ко ја се за сни ва ла на 
за ми сли „не мо жеш се дру га чи је од бра ни ти осим зна њем”.39 

Ка ко Ева Ма ри Кро лер из но си, иа ко је Дел дру га чи ја у сво-
јим те жња ма од же на, де во ја ка и де вој чи ца у свом окру же-
њу, ипак је и она, по пут њих „плод мен та ли те та ма лог ка-
над ског гра да”.40 Као де вој чи ца, Дел је још увек у ди ле ми 
да ли да раз от кри је „жеђ”,41 од но сно скло но сти и ин те ре со-
ва ња слич на мај чи ним, као што је љу бав пре ма ен ци кло пе-
ди ја ма, или да при гр ли на ви ке и си стем раз ми шља ња тет ке 
Ел спет, те ти це Грејс и дру гих су гра ђа на ко ји би са по ни жа-
ва ју ћим то ном го во ри ли „Ви де ли смо пи смо тво је ма ме у 
но ви на ма”. Ова њи хо ва ре че ни ца је по ка зи ва ла  „ко ли ко су 
пу ни пре зи ра, ка ко су су пер и ор но му ча љи ви и ис пу ње ни за-
ви шћу, ти љу ди ко ји су у ста њу да це ли свој жи вот про ве ду 

34 Man ro, A. (2013) Ži vo ti de vo ja ka i že na, Zre nja nin: Ago ra, str. 37.
35 Исто, стр. 45.
36 Исто, стр. 54.
37 Исто, стр. 56.
38 Исто, стр. 55.
39 Исто, стр. 54.
40 Kröller, Е. (2004) The Cam brid ge Com pa nion to Ca na dian Li te ra tu re, Cam-

brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 200.
41 Man ro, A. нав. де ло, стр. 75.
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умрт вље но, уоп ште не осе ћа ју ћи по тре бу да учи не или ка жу 
би ло шта вред но па жње”.42

Мај ка Дел пред ста вља ла је су шту су прот ност у од но су на 
две по ме ну те ста ри це, јер „ње на ди рект ност, ње на же сти на 
на тре ну так би их па ра ли зо ва ле и са мо би треп та ле гле да ју-
ћи је, бр зо и бес по моћ но, као да им је пред очи ма не ка ужа-
са ва ју ћа све тлост.43 Мај ка је из ра жа ва ла не го до ва ње „отво-
ре но и не по гре ши во, као ло ше вре ме”,44 а, код тет ке Ел спет 
и те ти це Грејс „раз го во ри ко ји су во ђе ни има ли су ви ше 
ни воа, ни шта ни је мо гло да бу де из ре че но ди рект но, сва ка 
ша ла мо гла је да се вра ти као бу ме ранг”,45 док је њи хо во не-
го до ва ње би ло „по пут тан ких за ре за жи ле том, збуњива ло је, 
из чи ста ми ра”.46

Иа ко је Ади Мо ри сон, мај ка Дел, услед за бри ња ва ју ћих по-
ро дич них окол но сти има ла про пуст у фор мал ном обра зо ва-
њу, тај не до ста так је на док на ђи ва ла не пре ста ним ра дом на 
се би и те жњом да са зна је, учи и ин те лек ту ал но се из диг не 
из над ко ло те чи не и про вин ци је ма ло гра ђан ског жи во та у 
ко ме су бу ја ли сте ре о ти пи и ду хов на учма лост. Ова кво раз-
ми шља ње ути ца ло је да се Дел од мла да лач ких да на згра жа-
ва над пот це њи вач ким од но сом па три јар хал не иде о ло ги је и 
да ве што из бе га ва да се пре тво ри у ти пич ну де вој ку ко јој 
је је ди ни циљ да се уда и ба ви се три ви јал ним по сло ви ма, 
за раз ли ку од при ја те љи це На о ми, ко ја вре ба до бру при ли-
ку да се удо ми. За хва љу ју ћи Ади, Дел ће по ста ти јед на од 
про та го нист ки ња ко ја „озна ча ва но ве по зи ци је са ко јих се 
го во ри”, ка ко Ко рал Ен Ха у елс опи су је до при нос ју на ки ња 
Ман ро о ве фе ми ни стич ким иде ја ма.47

У ве зи са раз во јем На о ми ног иден ти те та и ње ним ута па њем 
у мен та ли тет и ка рак тер кул ту ро ло шки из об ли ко ва них ко-
ле ги ни ца Мо ли и Кар ле, Дел ко мен та ри ше: „Ка да би до шла 
код ме не, или ја би ла код ње, ни је пре ста ја ла да при ча о њи-
хо вим ди је та ма, стал ној не зи те ла, ка ко шам по ном пра ти ко-
су, о ха љи на ма, ди ја фраг ми (Мо ли је би ла уда та го ди ну да на 
а Кар ла је тре ба ло да се уда у ју ну)”.48 На ша глав на про-
та го нист ки ња оштро осу ђу је ви ђе ње свог вре ме на и своје 
средине, са же то у тек сту јед ног аме рич ког пси хи ја тра:

42 Исто, стр. 91.
43 Исто, стр. 43.
44 Исто, стр. 44.
45 Исто.
46 Исто.
47 Ho wells, C. A. (1998) Ali ce Mun ro, Van co u ver: UBC Press, p. 4.  
48 Man ro, A. нав. де ло, стр. 195.
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„Он је пи сао да се раз ли ка из ме ђу му шког и жен ског на-
чи на раз ми шља ња мо же ла ко илу стро ва ти та ко што ће мо 
за ми сли ти де ча ка и де вој чи цу ко ји се де на клу пи у пар ку 
и гле да ју у пун ме сец. Де чак ће раз ми шља ти о све ми ру, о 
ње го вој бес ко нач но сти и та јан ству; де вој чи ца ће раз ми-
шља ти, ’Мо рам да опе рем ко су ’.”

„Ужа сно сам се из нер ви ра ла ка да сам то про чи та ла; мо ра-
ла сам да ба цим ча со пис у стра ну. Од мах ми је би ло ја сно 
да ја не раз ми шљам као та де вој чи ца; пун ме сец ме ни ка-
да ни је под се ћао и до кле год сам жи ва не ће ме под се ћа ти 
на то да опе рем ко су.”49

Ме ђу тим, за тре ну так се чи ни да ће Дел, у љу бав ном за но су 
за Гар не том Френ чом, из не ве ри ти сво је прин ци пе и са ве те 
сво је мај ке и уда ти се за чо ве ка ко ји би за сно вао са њом по-
ро ди цу, али тек на кон што она по ста не члан ње го ве Цр кве и 
под усло вом да жи ве са ње го вом по ро ди цом и по ње го вим 
на че ли ма. На ив ни раз го вор и за дир ки ва ње у ре ци да би Дел 
тре ба ло да се кр сти, сим бо лич но по ка зу је Гар не то ву те жњу 
да је под ре ди се би, као и у слу ча ју Кеј ти них и Мо ри ни них 
иза бра ни ка у Ле ту пре су мра ка:

„’Е, он да се кр сти!’ гур нуо ме је пот пу но под во ду, ис-
ко ри стив ши мо ју не спрем ност. Из ро ни ла сам ка шљу ћи и 
ду ва ју ћи нос.”

„Сле де ћи пут се не ћеш та ко ла ко из ву ћи! Др жа ћу те под 
во дом све док не ка жеш да хо ћеш! Ре ци са ма да ћеш се 
кр сти ти или ћу те кр сти ти ја, без об зи ра...”.50

Ка ко се твр ди у ра ду Ус по ста вља ње тра ди ци је у са вре ме
ној ка над ској књи жев но сти: „док се бо ри ла под во дом, ми-
сли ла је да се бо ри за свој жи вот”.51 Ова сце на је озна чи ла 
крај ро ман се и учвр сти ла код Дел од лу ку ка кав жи вот же ли 
за се бе. Иа ко не успе ва да до би је сти пен ди ју за пре сти жни 
фа кул тет, оме те на љу бав ним за но сом и из ла сци ма са Гар-
не том, не на ме ра ва ни да се пре да и по ви ну је пра ви ли ма 
сво је сре ди не. У епи ло гу са зна је мо да је ре а ли зо ва ла „иде је 
о ро ма ну”52 ин спи ри са ним род ним гра дом. Уме сто да до-
зво ли да за о ста ла сре ди на њу из об ли чи, Дел је, по пут јед-
ног од ју на ка у ње ном ро ма ну – фо то гра фа ко ји је сни мао 

49 Исто, стр. 196-197.
50 Исто, стр. 258.
51 На стић, Р. The Qu est for Tra di tion in Con tem po rary Ca na dian Fic tion, 

Ре чи – ча со пис за је зик, књи жев ност и кул ту ро ло шке сту ди је бр. 4, 
ур. Фи ли по вић, Н. (2011), Бе о град: Фа кул тет за стра не је зи ке – Ал фа 
универзитет, стр. 104-115.

52 Man ro, A. нав. де ло, стр. 265.
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„потпуно нео бич не, чак застрашујућe”53 фо то гра фи је, као 
од раз у огле да лу, дра ма тич но раз от кри ла из глед и по гле де 
сво је кул ту ре.

На осно ву ове упо ред не ана ли зе у ко јој је ва жан удео има-
ло те о риј ско ви ђе ње о па три јар ха ту од стра не Кејт Ми лет, 
ви ди мо ко ли ко су ути ца ји у фор ми ра њу иден ти те та же на у 
окви ру ан гло фо не кул ту ре у ро ма ни ма Ле то пре су мра ка 
До рис Ле синг и Жи во ти де во ја ка и же на Алис Ман ро слич-
ни. У оба де ла се ин си сти ра на из ве сним кул ту ро ло шким 
прет по став ка ма у ве зи са по зи ци јом же не у дру штву, ко је 
мла ђа ге не ра ци ја про та го нист ки ња успе ва да са вла да или 
за о би ђе, за хва љу ју ћи ути ца ју и ис ку ству ста ри је ге не ра ци је. 

У ро ма ну Ле то пре су мра ка, спо зна ја Кејт да би би ло бо ље 
да ни је за не ма ри ла чи тав је дан аспект сво је лич но сти и по-
ви но ва ла се род ним сте ре о ти пи ма у сво јој око ли ни, ути ца-
ће на раз ми шља ње и из бор ње не мла де по зна ни це Мо рин. 
На сли чан на чин, ре че ни це и по ступ ци мај ке глав не про та-
го нист ки ње Дел у ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на Алис 
Ман ро, спре ча ва ју је да при хва ти на мет нут иден ти тет од 
стра не сво је кул ту ре. За па жа ња и ре ак ци је ових ју на ки ња 
оба ро ма на, од сли ка ва ју по те шко ће же на да се оства ре као 
лич но сти услед уса ђе них ве ков них сте ре о ти па о по ло ви ма 
ко је про па ги ра па три јар хат.
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Abstract

By relying on Kate Millett’s views and her interpretations of patriarchy 
from different perspectives in Sexual Politics, this paper analyses the 
position of women in the novels The Summer Before the Dark by Doris 
Lessing and Lives of Girls and Women by Alice Munro. In both novels 
we come across two generations of women in anglophone culture in 
the seventh decade of the twentieth century. The older protagonists, 
Kate, in The Summer Before the Dark and Addie, in Lives of Girls 
and Women, cannot live in the way they want or be appreciated in 
the way they deserve, because patriarchal culture has imposed certain 
patterns of behaviour from their childhood and early youth. However, 
their life stories have served as a warning to younger generations in 
the mentioned novels. Therefore, Maureen, in The Summer Before the 
Dark, as well as Del, in Lives of Girls and Women, refuse to accept the 
stereotypical gender prejudices and to obey the rules and expectations 

of patriarchy.
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КОН СТРУК ЦИ ЈА ПО ЛИ ТИЧКЕ 
КУЛ ТУ РЕ КРОЗ КОН ЦЕПТ 

ИДЕАЛНЕ ЖЕ НЕ У  
СА ВРЕ МЕ НОЈ ЖЕН СКОЈ 

ШТАМ ПИ У СР БИ ЈИ
АНА ЛИ ЗА ДИС КУР СА  

КОСМОПОЛИТЕНА И БЛИЦЖЕНЕ
Сажетак: Рад се ба ви дис кур сом о иде ал ној же ни у Ср би ји да нас, 
од но сно на чи ном на ко ји је кон стру и са на ак ту ел на по ли тич ка кул
ту ра кроз ре пре зен та ци ју же на у жен ским ча со пи си ма. По ку ша ла 
сам од ре ди ти дис кур се  ко је про из во де ча со пи си Ко смо по ли тен и 
Блиц Же на, од но сно раз ли ке у пред ло же ном кон цеп ту жен ско сти, 
и иден ти фи ко ва ти на чи не на ко је се ти дис кур си и пред ста вља
ње же на, њи хо вих род них уло га и од но са, по ду да ра ју са ши рим 
дру штве ним нор ма ма, сте ре о ти пи ма и прак са ма. Ана ли зи ра
ла сам и оп шти ути сак ко ји оста вља ју ча со пи си и по ку ша ла их 
сме сти ти на осно ву то га у пред ло же не еле мен тар не про то ти пе 
ка ко их на зи ва Не да То до ро вићУзе лац, у пи та њу су про то ти пи/
мо де ли тра ди ци о нал не же нежен ке и по бу ње не, осло бо ђе не же не 
(феминист ки ње).
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Кључнеречи:кон цепт иде ал не же не, Ко смо по ли тен, Блиц Же на, 
по ли тич ка кул ту ра, ме диј ски дис курс, жи вот ни сти ло ви, иден ти
тет

Вре ме и про стор у ком жи ви мо ка рак те ри шу број не кул тур-
не и дру штве не про ме не, али „упр кос фор мал ној и за кон-
ској ’еман ци па ци ји’, не пи са ни мо рал ни ко декс дру шта ва 
ко ја су би ла под ко му ни стич ком кон тро лом или у тран зи-
ци ји, остао је у су шти ни па три јар ха лан”,1 што се огле да пре 
све га у од но су пре ма же ни у свим аспек ти ма дру штве ног 
де ло ва ња. Иа ко се свет ме ња, тра ди ци о нал не вред но сти се 
гр че ви то др же и оп ста ју, ко ли ко кроз пра во сла вље, ко је је 
при лич но дог ма тич но при по де ли му шких и жен ских уло-
га, то ли ко и кроз на ци о на ли зам ко ји је до жи вео ре не сан су у 
вре ме по след њих ра то ва на овим про сто ри ма. Из све га го ре 
на ве де ног да се за кљу чи ти да је кул тур ни кон текст Ср би је 
још увек уве ли ко оп те ре ћен па три јар хал ним на сле ђем. Све 
то ди рект но ути че на ме сто и по ло жај же на у дру штву, њи-
хо ву сли ку о са ми ма се би и на рав но на њи хо ве кон струк ци је 
вла сти тог  иден ти те та. 

У си ту а ци ји ка да, као зе мља у тран зи ци ји, те жи мо да при-
хва ти мо што ви ше „европ ских вред но сти” ка ко би Евро па 
лак ше при хва ти ла нас као се би слич не, на ше же не од јед ном  
би ва ју при ну ђе не „пли ва ти у мут ном”. Ка ко нас тра ди ци о-
нал на уче ња огра ни ча ва ју да бу де мо ап со лут но отво ре ни за 
но ви не ко је сти жу из све та, та ко се пре ра ђу ју и пре о бли ку ју 
иден ти те ти ко ји су са чи ње ни по ма ло од тра ди ци је  по ма ло 
од мо дер ног. Ова ква си ту а ци ја до во ди до то га  да се у исто 
вре ме на истом ме сту ја вља ју раз ли чи ти мо де ли и ре пре зен-
та ци је жен ских уло га и мо де ли за њи хо ву иден ти фи ка ци ју. 

По след њих два де се так го ди на пе ри од је ве ли ких про ме на 
у дру штве ним струк ту ра ма али и у свим дру гим аспек ти ма 
људ ске кул ту ре. Ме ња ју се жи вот ни сти ло ви,  кон стру и шу се 
но ви тр жи шно при хва тљи ви ји иден ти те ти, па та ко на сту па 
кри за тра ди ци о нал них вред но сти. Нај зна чај ни ји  пе ри од за 
Ср би ју је упра во пе ри од по сле 2000, ка да до ми нант не дру-
штве не вред но сти по ста ју де мо крат ске про ме не и те жња за 
ства ра њем јед ног де мо крат ског дру штва отво ре ног за ко му-
ни ка ци ју са све том и спрем ног за мо дер ни за ци ју, отва ра ње 
тр жи шта и при хва та ње ути ца ја са стра не (на ро чи то са За па-
да). Са мим тим отво ре на је мо гућ ност за је дан но ви кон цепт  
жен ско сти. Но ви по ну ђе ни мо дел „иде ал не же не” пла си ран 
је пу тем ме ди ја, кроз фил мо ве, се ри је, емиси је, ре кла ме и 

1 Ive ko vić, I. Neo pa tri jar hat i po li tič ko na si lje; Pri log raz u me va nju et nič kih 
su ko ba na Bal ka nu i Kav ka zu; Re pu bli ka 174, http://www.yuro pe.com /zi nes/
re pu bli ka/ar hi va/97/174/174_12.HT M
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гла му ро зне ли цен ци ра не жен ске ча со пи се. У том пе ри о ду 
до шло је до пре и спи ти ва ња до та да шњег по жељ ног мо де ла, 
јер из ме ње ном дру штве ном кон тек сту, но вим дру штве ним 
вред но сти ма ко је су са да про мо ви са не као по жељ не, ни је 
ви ше од го ва ра ла са мо пред ста ва „иде ал не же не” ко ја је до 
та да би ла пла си ра на, а то је пре све га же на до ма ћи ца, мај-
ка, су пру га (ко ја је по др шка свом му шкар цу у свим мо гу-
ћим усло ви ма), она ко ја се жр тву је за оп ште до бро (за му жа, 
де цу, по ро ди цу, др жа ву, ве ру, на ци ју). Ове тра ди ци о нал не 
по жељ не осо би не же не про вла чи ле су се кроз фол клор не 
фор ме (на род не еп ске пе сме, при че, игре), кроз на ци о нал ну 
књи жев ност, ре ли гиј ску про па ган ду, али и по пу лар ну кул-
ту ру, на род не пе сме, жен ске ча со пи се... У но вим усло ви ма 
по ста ју по жељ не и не ке дру ге ка рак те ри сти ке и пла си ра ју 
се дру га чи ји по жељ ни обра сци.  Со ци о кул тур на тран сфор-
ма ци ја срп ског дру штва и кул ту ре ис по ља ва се пре све га 
у тран сфор ма ци ји дру штве них вред но сти, ко ја им пли ци ра 
про ме ну мо ти ва де ло ва ња код ве ћи не при пад ни ка дру штва, 
уно ше ње ре да у по ли тич ки жи вот, од но сно у јав но по ље, 
про ме ну по ли тич ке кул ту ре.

„По ли тич ку кул ту ру чи не вред но сти, уве ре ња, убе ђе ња, 
ста во ви, сим бо ли, сти ло ви и обра сци по ли тич ког де ло ва ња 
и по на ша ња по је дин ца и дру штва. Она пре суд но ути че на 
из бор ци ље ва и пра ва ца по ко ји ма се по је дин ци, дру штво и 
др жа ва кре ће и раз ви ја ју.”2 И по ред све га до зна чај не про ме-
не у кон цеп ту а ли за ци ји жен ско сти ипак ни је до шло, бар не 
у оп ште при хва ће ним кон цеп ти ма и иде ал ним сли ка ма. 

Ако обра ти мо па жњу на по ло жај же не у дру штву у Ср би-
ји да нас, при ме ти ће мо про ме ну дру штве ног кон тек ста пр ви 
пут по чет ком 90-тих, кроз ре тра ди ци о на ли за ци ју, а за тим 
по но во на кон де мо крат ских про ме на 2000. го ди не. Ове по-
след ње про ме не ка рак те ри ше убр за ни про дор по тро шач ке 
кул ту ре, те уста но вља ва ње дру штве них вред но сти ко је су 
спе ци фич не за по тро шач ко дру штво. Све те про ме не се од-
ра жа ва ју на жен ске род не уло ге и на оче ки ва ња ко ја же не 
има ју од се бе и дру гих. У скло пу ових про ме на је и по ја вљи-
ва ње ка ко гла му ро зних ли цен ци ра них жен ских ча со пи са, од 
ко јих је је дан „Ко смо по ли тен”, та ко и до ма ћих, ко ји на сто је 
да иду у ко рак с вре ме ном, као на при мер „Блиц Же на”. 

Ме ди ји, ме ђу њи ма и ча со пи си на ме ње ни же на ма, као јед на 
од кључ них дру штве них ин сти ту ци ја, слу же као ре гу ла тив-
ни мо дел ко ји на не ки на чин об ли ку је свест же на и про мо-
ви ше од ре ђе не по жељ не дис кур се и сли ке пре ма ко ји ма се 

2 Ču pić, Č. (2009) Po li tič ka kul tu ra i me di ji, Go diš njak Fa kul te ta po li tič kih 
na u ka, (03), str. 1.
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оне по ста вља ју на раз ли чи те на чи не или пре го ва ра ју у про-
це си ма кон стру и са ња и про ме не сво јих иден ти те та. Пре ма 
те о ри ја ма пост мо дер но сти, ми сво је си сте ме вред но сти и 
раз у ме ва ња гра ди мо на те ме љу ску па гло бал них ин фор-
ма ци ја око нас. Тра га ње за „пра вим” или ау тен тич ним „ја” 
отва ра мо гућ ност да се из бо ром жи вот ног сти ла ис ку ша ва, 
из ра жа ва и кре и ра лич ни иден ти тет. Да нас се жи вот ни сти-
ло ви пр вен стве но  би ра ју се лек ци јом оних ко ји се ну де пу-
тем меди ја. 

По сред ством ме ди ја ус по ста вља се од нос из ме ђу раз ли чи-
тих стра на на осно ву дру штве них и кул тур них вред но сти. 
Ме ди ји одр жа ва ју или кон стру и шу по ли тич ку кул ту ру дру-
штва, по ве зу ју дру штве не ин сти ту ци је, њи хо ве дис кур се, 
до га ђа је ко ји их окру жу ју и пу бли ку ко ја чи та, гле да или 
слу ша ме диј ске тек сто ве. За то дис курс ме ди ја пред ста вља 
вр ло ин те ре сант но под руч је за ис тра жи ва ње пре све га због 
то га што ме ди ји пред ста вља ју са став ни и све при сут ни део 
на ших жи во та.

Про па ган да је сре ди шња си ла у ма сов ним ме ди ји ма. Ре кла ме 
су та ко ду бо ко укло пље не у на шу око ли ну да их кон стант но 
ви ди мо, чу је мо и чак осе ти мо ми ри се (на при мер, ре кла ме за 
пар фе ме из не ких жен ских ча со пи са). По сто ји ши рок спек-
тар спе ци фич них по ру ка ко је ука зу ју на ве зу из ме ђу про-
из во да и жи вот них сти ло ва, из ме ђу  услу га и ста ња све сти 
– ко зме ти ка и љу бав, оде ло и успех, хра на и за до вољ ство/ 
не за до вољ ство... Жен ски ча со пи си по ве зу ју жен ски иден ти-
тет са од ре ђе ним по тро шач ким на ви ка ма. Без об зи ра на раз-
ли чи тост ре клам них по ру ка оно што је за јед нич ко свим ре-
кла ма ма је сте про да ја. Ре кла ме се обра ћа ју гле да те љи ма као 
по тро ша чи ма и оне су нај че шће иде о ло шке при ро де – ре-
дов но нам го во ре да се сре ћа и за до вољ ство мо гу ку пи ти. У 
том сми слу ре кла ми ра ње прет по ста вља кул ту ру по тро шње. 
Због уза стоп ног по на вља ња, ме диј ски тек сто ви, па та ко и 
ре кла ме, на ме ћу од ре ђе не дру штве не вред но сти као при-
род не и не из бе жне, и од ре ђе на уве ре ња и ми то ве о дру штве-
ним иден ти те ти ма и кул тур ним  нор ма ма као универзал но 
при ме њи ве. 

Не да То до ро вић-Узе лац ка да го во ри о жен ској штам пи 
под ра зу ме ва  „ли сто ве чи ја укуп на уре ђи вач ка фи ло зо фи-
ја и са др жи ном и фор мом (стил и је зик „жен ске штам пе”) 
те жи жен ском чи та о цу. Вр ста пу бли ке ко јој се ти ли сто ви 
обра ћа ју – дру ги пол – и на чин њи хо ве спе ци ја ли за ци је – 
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жен ственост – по ма жу ја сној ди стинк ци ји та квих но ви на у 
од но су на оста ле илу стро ва не, за бав но-ре ви јал не ли сто ве.”3

На са мом по чет ку свог по сто ја ња жен ски ча со пи си су би-
ли не ка вр ста при руч ни ка ко ји су са др жа ли упут ства о мо-
рал ном вла да њу, по на ша њу и со ци јал ној ети ке ци ји, ин фор-
ма ци је о мо ди и о то ме ка ко да же не нај бо ље ис пу не сво-
ју уло гу – да бу ду до бре су пру ге и мај ке. На ста ли су „као 
спе ци фич на вр ста му шких упут ста ва же на ма ка ко да жи ве, 
ка ко да се по на ша ју, ка ко да бу ду успе шне су пру ге, мај ке 
и до ма ћи це. Још од тог вре ме на до да нас ве ћи на жен ских 
ча со пи са сво ди ла је жен ски уни вер зум на при ват ну сфе ру, 
а ин фор ма ци је о јав ним де ша ва њи ма – по ли ти ка, еко но-
ми ја, дру штве не те ме – би ле су рет ке и ус пут не. Од XVI II 
до XIX ве ка пре ба цу је се те жи ште са мо рал но ре ли гиј ског 
на гла ша ва ња жен ске при ро де на ве ли ча ње жен ског ра да и 
по стиг ну ћа. Но ва „иде ал на же на” би ла је пр вен стве но де-
фи ни са на као она ко ја „чи ни ку ћу” пре у зи ма ју ћи прак тич не 
(упра вља ње до ма ћин ства), еко ном ске (упра вља ње фи нан си-
ја ма до ма ћин ства) и мо рал не ду жно сти (ре про дук ци ја, не га 
и од гој). Рад у до ма ћин ству схва тан је као ор га ни за ци о ни 
прин цип жен ских жи во та, али у овом пе ри о ду уба цу ју се и 
де ло ви по све ће ни мо ди и ле по ти.4 Џе ни фер  Крејк (Jen ni-
fer Cra ik) ка да  опи су је овај пе ри од ка же: „С јед не стра не, 
жен ска уло га је би ла да бу де ле па, оде ве на у оде ћу ко ја из ра-
жа ва со ци јал ни ста тус ње ног му жа или оца, али и соп стве-
ну по жељ ност. Ме ђу тим, кућ на уло га зах те ва ла је да ње на 
сек су ал ност мо же би ти из ра же на је ди но ма те рин ством.”5 До 
ка сног XIX ве ка по ја вљу је се још је дан мо дел жен стве но сти 
– мо дел же не  по тро ша ча, ко ји мо же да се по ве же са по ја вом 
ин ду стри је про из во да на ме ње них ле по ти и ко мер ци ја ли за-
ци је ви зу ел ног у жен ској штам пи. Ка ко су се усло ви жи во та 
же на све ви ше ме ња ли, по чет ком XX ве ка же на је по ста ла 
чу вар по ро дич ног здра вља и сре ће, а не со ци јал не по зи ци је. 
Ова ква си ту а ци ја се огле да ла у из ме ње ном са др жа ју, ко ји се 
са да вр тео око до ма ћин ства, ле по те, са мо у са вр ша ва ња, мо-
де и со ци јал не ети ке ци је. „Жен ска те ла (пре не го мо рал ни 
ква ли те ти) по ста ла су вред ност пу тем ко је су мо гли би ти 
по стиг ну ти ус пе си на раз ли чи тим сфе ра ма. Оде ћа и си лу е-
та те ла по ста ли су ви дљи ве озна ке сти ла.”6 С јед не стра не, 
ча со пи си са да ну де прак тич не са ве те и ин струк ци је о то ме 

3 To do ro vić Uze lac, N. (1987) Žen ska štam pa i kul tu ra žen stve no sti, Be o grad: 
Na uč na knji ga, str. 5.

4 Cra ik, J. (1993) The fa ce of fas hion. The Cul tu ral Stu di es in Fas hion, Lon-
don: Ro u tled ge, p. 51.

5 Исто, стр. 52.
6 Исто, стр. 55.
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ка ко би ти жен стве на, а са дру ге  стра не ну де пред ста ве о 
жен стве но сти – мо ду и ле по ту.

Дру га „не за ви сна раз вој на ли ни ја” жен ских ча со пи са, ка ко 
је на зи ва Не да То до ро ви-Узе лац, би ла су фе ми ни стич ка гла-
си ла ко ја су из да ва на упо ре до, а би ла су ви ше ин фор ма тив-
ног и по ли тич ког не го за бав но са ве то дав ног са др жа ја. Они 
су се на ро чи то по ја вљи ва ли у пе ри о ди ма нај ве ћих дру штве-
них пре ви ра ња и сво јим зах те ви ма су од ра жа ва ли по ло жај 
же не на дру штве ној по зор ни ци од ре ђе ног исто риј ског раз-
до бља. За раз ли ку од кла сич них жен ских ча со пи са ко ји су 
ин си сти ра ли на жен ским ду жно сти ма, фе ми ни стич ка штам-
па се за ла га ла  за жен ска пра ва. Фе ми ни стич ка гла си ла су 
на ро чи то до ла зи ла до из ра жа ја у вре ме рат них зби ва ња. а 
чак су и кла сич ни жен ски ча со пи си би ли ан га жо ва ни ји ка да 
је тре ба ло мо би ли са ти же не да ак тив но до при не су рат ним 
на по ри ма, про мо ви са ли су пла ће ни рад у рат ној производњи 
и во лон тер ски рад за об но ву зе мље. 

Жен ски ча со пи си и њи хо ва пу бли ка по ста ли су пред мет ака-
дем ског ин те ре са ве о ма ра но. Још је 1963. го ди не Бе ти Фри-
дан (Betty Fri e dan) у де лу „Жен ска ми сти ка”7 кри ти ко ва ла 
пред ста ву „срећ не до ма ћи це” ко ју пред ста вља ју аме рич ки 
жен ски ча со пи си. Кри ти ка је су ге ри са ла да ови ча со пи си 
пор тре ти шу по вр шан низ мо де ла жен ских уло га. По ну ђе не 
уло ге, на зна че ни жи вот ни обра сци, по ну ђе ни ста во ви де-
лу ју као со ци јал ни ре гу ла тор ко ји обез бе ђу је ста тус кво, 
об ли ку ју ћи жен ску тач ку гле ди шта и ле ги ти ми шу ћи не до-
ста так из бо ра за же не. За тим, ту су Џе нис Вин шип (Ja nice 
Win ship)8, На о ми Волф (Na o mi Wolf)9 и дру ги. Да нас је ме-
диј ска ре пре зен та ци ја же не ве о ма ин те ре сант на те ма за ис-
тра жи ва ње и по ла зи ште мно гих ис тра жи вач ких ра до ва сву-
да у све ту.

Код нас та ко ђе по сто ји ака дем ски ин те рес за не са мо жен-
ске ча со пи се већ уоп ште за пред ста вља ња же на у ме ди ји ма 
(по ред Не де То до ро вић-Узе лац, ту су нпр. Ми ро сла ва Ма ле-
ше вић, Сло бо дан ка Пе ко вић, Ан ђел ка Ми лић, Ма ри на Бла-
го је вић, Сње жа на Ми ли во је вић, и дру ге). Иа ко су пред мет 
број них кри ти ка, жен ским ча со пи си ма се не мо же оспо ри ти 
то да на не ки на чин пред ста вља ју, али и об ли ку ју жен ску ма-
сов ну кул ту ру, по ли тич ку кул ту ру од ре ђе ног дру штва – или 
да дру га чи је ка же мо – жен ску ствар ност. Морамо се сло жити 

7 Fri e dan, B. (1972) The Fe mi ni ne Mysti que, Lon don: Pen guin bo oks. 
8 Win ship, J. (1988) In si de Wo men’s Ma ga zi nes, Pan do ra Press po pu lar  

cul tu re.
9 Wolf, N. (2002) The Be a uty Myth: All Ima ges of Be a uty are Use Aga inst 

Women, New York: Pe ren nial (Har per Col lins).
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са чи ње ни цом да жен ски ча со пи си са сво јим ми ли он ским 
чи та лач ким ау ди то ри ју мом има ју огром ну од го вор ност пре-
ма же на ма, а њи хо ва моћ ле жи пре све га у ре пре зен та ци ја ма 
же не и ње них род них уло га ко је ну де на сво јим стра ни ца ма. 
Сва  дру штва кроз исто ри ју кон стру и шу од ре ђе ни по жељ ни  
мо дел „иде ал не же не” на раз не на чи не. У мо дер ном до бу ти 
по жељ ни обра сци се нај че шће пла си ра ју пу тем ме ди ја, те је 
та ко уло га ме ди ја у по ли ти ци ре пре зен та ци је сва ка ко ве о ма 
зна чај на. Они из ле пе зе мо гу ћих иден ти те та ко ји ма је ствар-
ност ис пу ње на би ра ју од ре ђе не ти по ве и од њих ства ра ју 
по жељ не обра сце. Ти обра сци фор ми ра ју оквир на осно ву 
ко га се „гра ди за јед нич ко раз у ме ва ње све та и ко лек тив ни 
осе ћај за јед ни штва”.10 Упра во ти по жељ ни обра сци по ста-
ју и до ми нант ни обра сци. Ме ђу тим, оно што је до ми нан-
тан мо дел у јед ном пе ри о ду не зна чи ну жно да је и је ди ни. 
У мно штву жен ских ча со пи са да нас па ра лел но ег зи сти ра ју 
вред но сно раз ли чи ти са др жа ји, раз ли чи ти по жељ ни обра-
сци и мен тал ни мо де ли, и упра во то је од раз си ту а ци је у 
ко јој се же на у Ср би ји да нас на ла зи, она је су о че на са зах те-
ви ма но вог вре ме на али је и да ље огра ни че на тра ди ци о нал-
ним оче ки ва њи ма. Про стор ко ји је по све ћен по је ди ним те-
ма ма у не ком ча со пи су, епи те ти и тер ми ни ко ји се нај че шће 
ко ри сте, све то во ди ка про из вод њи сли ке о то ме ка ква би 
же на тре ба ло да бу де и ње ном ши ре њу/наметању. Чи та ју ћи 
ова кав ма те ри јал, осо ба ин ди рект но ства ра сли ку о се би, о 
по жељ ним вред но сти ма у свом жи во ту и у дру штву. То он да 
бит но ути че на њен од нос пре ма дру ги ма, пре ма се би, сво јој 
уло зи у дру штву итд.

Ана ли зом дис кур са ко ји про из во де на ве де ни ме ди ји на сто-
ја ћу од го во ри ти на не ко ли ко пи та ња: ко је жи вот не сти ло ве 
пла си ра ју „Блиц Же на” и „Ко смо по ли тен”, ка ко ови ча со пи-
си осли ка ва ју же не, ка ко су пред ста вље не род не уло ге, ко је 
су слич но сти, а ко је раз ли ке у оп штем рас по ло же њу ко је се 
опи су је у на ве де ним ча со пи си ма узи ма ју ћи у об зир уло гу и 
по ло жај же не у дру штву, те ко ји су то жи вот ни сти ло ви ко је 
на ве де ни ча со пи си пред ла жу кон зу мен ти ма и ко ји су сег-
мен ти жи во та по мо ћу ко јих се же на нај бо ље оства ру је као 
лич ност и ко ји ма оства ру је свој иден ти тет. 

Да бих утвр ди ла дис кур се ко ји ма опе ри шу ча со пи си „Блиц 
Же на” и „Ко смо по ли тен”, ко ри сти ћу тек сту ал не ана ли зе 
уну тар те о рет ског окви ра Ван Диј ко ве те о ри је о дис кур-
су. Ова ме то да на гла сак ста вља на иде о ло ги ју и спо зна-
ју и на њи хов ефе кат на струк ту ру тек ста она квог ка кав је 

10 Mi li vo je vić, S. Že ne i me di ji:stra te gi je is klju či va nja, Ge ne ro – ča so pis za 
femi ni stič ku te o ri ju, po seb no iz da nje, ur. Mi li vo je vić, S. (2004) Be o grad: 
Žen ske stu di je i ko mu ni ka ci ja, Cen tar za žen ske stu di je, str. 113.
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представљен чи та о цу/чи та тељ ки. С об зи ром на мо гућ ност 
ме ди ја да до пру до огр ом ног бро ја љу ди, на ро чи ту па жњу 
тре ба обра ти ти на дис курс ко ји они про из во де, јер то ути че 
на мен тал не мо де ле ко ри сни ка ме ди ја. „Пу тем ге не ра ли за-
ци је и ап страк ци је, ме ђу тим, та кви мо де ли у исто вре ме мо-
гу слу жи ти као осно ва за ин ди рект ну кон тро лу над зна њем 
и ста во ви ма ко ји су за јед нич ки за мно ге или ве ћи ну чла но ва 
гру пе.”11 Из овог сле ди да би ана ли за ме диј ског дис кур са у 
жен ским ча со пи си ма пру жи ла увид у пред ста ве и кон цеп-
те (Ван Дајк би ре као „мен тал не мо де ле”), ко ји ин ди рект но 
ути чу на ста во ве и иде о ло ги је.

Кључ но пи та ње у ана ли зи нај за сту пље ни јих те ма би ло је на 
ко ји на чин је од ре ђе на те ма пред ста вље на, од но сно на ко-
ји на чин се она, кроз на чин го во ра о њој, дис кур зив но кон-
стру и ше. Ана ли зи ра ла сам и оп шти ути сак ко ји оста вља ју 
ча со пи си и по ку ша ла их сме сти ти на осно ву то га у пред ло-
же не  „еле мен тар не про то ти пе” ка ко их на зи ва Не да То до-
ро вић-Узе лац: „Раз ма тра ју ћи од нос ’жен ске’ штам пе пре ма 
ње ној пу бли ци (и обр ну то) тре ба ло би, ис пи та ти и фак тор 
иден ти фи ка ци је чи та тељ ке са, у штам пи пред ло же ним и по-
ну ђе ним мо де ли ма. Ова штам па на ме ће два, еле мен тар на 
про то ти па же не:

- Тра ди ци о нал на же на – жен ка (пр вен стве но су пру га и 
мај ка) ко ја жи ви у ре зер ва ту при ват но сти скло ње на од су-
ро во сти спољ ног (му шког) све та;

- По бу ње на, осло бо ђе на же на (фе ми нист ки ња) ко ја се по-
ја вљу је по сле се дам де се тих го ди на (са нео фе ми ни змом).

Због ова кве по де ле у це ло куп ну штам пу за же не им прег ни-
ра не су од ре ђе не вред но сти (сли ке, мо де ли) ко је иду у истом 
сме ру ка по јед но ста вљи ва њу уло га по ло ва: му шка рац је 
го то во увек муж, а же на је, углав ном у функ ци ји су пру ге, 
мајке.”12 

Иа ко ове мо де ле не мо же мо по сма тра ти као ис кљу чи ве, по-
ку шаће мо по твр ди ти ве ро ва ње да „Блиц Же на” при ка зу је и 
ну ди она кву сли ку же не ко ја би се нај ви ше мо гла свр ста ти у 
пр ви (тра ди ци о нал ни) про то тип, док „Ко смо по ли тен” ну ди 
мо дел осло бо ђе не же не, ко ја би се до не кле мо гла свр ста ти 
у дру ги про то тип. Упра во те еле мен те ћу по ку ша ти ана ли-
зи ра ти, а за тим по ка за ти да ли су ти дис кур си, тзв „наш” 
и „стра ни”, „до ма ћи” и „ту ђи”, „бал кан ски” и „европ ски”, 

11 Van Dijk, T. A. (1995) The mass me dia to day: Di sco u r ses of do mi na tion or 
di ver sity?, Lju blja na: Jav nostThe  Pu blic, 2 (2), p. 31., http://www.di sco ur-
ses.or g/Ol dAr tic les/Th e%20mass%20me dia%20to day.pd f.

12 To do ro vić Uze lac, N., nav. de lo, str. 124.
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„тра ди ци о нал ни” и „мо дер ни”,13 за и ста пот пу но су прот ста-
вље ни, да ли су ком пле мен тар ни, ал тер на тив ни или пот-
пуно ис кљу чи ви.

Ова два ча со пи са су узе та у раз ма тра ње с раз ло гом – „Блиц 
Же на“ као пред став ник до ма ћег кул тур ног кон тек ста и као 
нај ти ра жни ји до ма ћи ча со пис за же не14  и „Ко смо по ли тен“ 
као пред став ник ли цен ци ра них гла му ро зних ча со пи са ко ји 
до ла зе са За па да, из дру га чи јег кул тур ног кон тек ста, ко ји је 
сам по се би је дан од нај пре по зна тљи ви јих брен до ва у жен-
ској ма сов ној кул ту ри и но си лац спе ци фич ног жи вот ног 
сти ла ко ји про мо ви ше. При то ме су на пр ви по глед два пот-
пу но раз ли чи та ча со пи са, на раз ли чи те на чи не се обра ћа ју 
же ни и чи ни се, ну де дру га чи је мо де ле за иден ти фи ка ци ју. 
По зи ци јом из ко је по ла зе као да ства ра ју ди хо то ми ја Ми – 
Дру ги, од но сно јаз из ме ђу „њи хо ве” и „на ше” оп ти ке у ре-
пре зен та ци ји „иде ал не же не”.

Ако упо ре ди мо са др жа је „Ко смо по ли те на” и „Блиц же не” 
ви де ће мо пре све га да је за сту пље ност те ма ве о ма раз ли чи-
та. „Ко смо по ли тен” на гла сак ста вља на мо ду, ле по ту и не гу, 
а из та квог ста ва про из и ла зи да је ле по та им пе ра тив. Ка да 
го во ри о по зна тим  же на ма ко је су узо ри успе ха и ко је има ју 
мо гућ ност да пред ста ве сво је ка ри је ре и да ин спи ри шу чи та-
тељ ке сво јим из гле дом, про фе си о на ли змом, сти лом жи во та 
и фи ло зо фи јом, кроз те му се стал но про вла чи да су оне пре 
све га ле пе и да до бро из гле да ју. Ово на во ди да су ле по та и 
успе шна ка ри је ра осо би не ко је де фи ни шу же не ко је при ка-
зу је ча со пис. Ле по та је ап со лут ни им пе ра тив. „Блиц же на” 
има дру га чи ји при ступ овој те ма ти ци. Ле по та је сте ва жна, 
али ни је им пе ра тив, она се огле да пре све га у „те лу и ду ху” 
(на зив ру бри ке), здра вљу и рав но те жи (ко ја се по сти же сре-
ђе ним по ро дич ним жи во том), не до ста ци се мо гу при кри ти, 
ки ло гра ми ски ну ти, а ту је и „Блиц же на” да помог не у то ме. 

Сле де ћа те ма по за сту пље но сти у „Ко смо по ли те ну” су од-
но си и ве зе, те секс. Ов де се ча со пис по ста вља као пси хо-
лог ко ји ће рас ту ма чи ти и упу ти ти чи та тељ ке у све тај не 
ме ђу људ ских од но са, са при ја те љи ма, ко ле га ма, па рт не ром. 
Та ко ђе ће их упу ти ти у све „Тај не му шког мо зга”, от кри ти  
ка ко му шкар ци раз ми шља ју и шта оче ку ју од же на у ве зи, 
бра ку, сек су. Секс се при ка зу је као ору ђе за ма ни пу ла ци ју и 
осва ја ње му шкар ца, а зна ње сек су ал них тех ни ка при ка за но 
је као вр ста ка пи та ла чи ја ће се вред ност по ка за ти ка да се 

13 Син таг ме ко је се у ли те ра ту ри и јав ном го во ру нај че шће упо тре бља ва ју 
ка ко би се опи са ла кул ту ро ло шка по дво је ност дру штва у Ср би ји.

14 http://www.blic.rs/Ve sti/Dru stvo/186903/Sva ki-broj-Blic-ze ne-po no vo-ci ta-
mi lion-ze na. 
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по мо ћу њих ухва ти и за др жи му шка рац. Ова кав сен за ци о на-
ли стич ки на чин пред ста вља ња сек су ал них по тре ба и од но са 
је мо жда био ре во лу ци о на ран у вре ме ка да је „Ко смо по ли-
тен” „жа рио и па лио” али те шко да би мо гао би ти та кав да-
нас у вре ме ка да су све ин фор ма ци је (па и тог ти па) при сут-
не на сва ком ко ра ку и ни су ви ше та бу те ма. Ов де из гле да да 
ова кав го вор о сек су и од но си ма слу жи са мо да би од вра тио 
же ни ну па жњу од по ли тич ки зна чај них те ма. 

У „Блиц же ни” су секс, ве зе и од но си до ста ма ње про цен-
ту ал но за сту пље ни, а при ла зи им се из угла ин фор ми са ња и 
упу ћи ва ња. Секс се опи су је у сми слу во ђе ња љу ба ви, не ма 
екс пли цит них опи са ни сли ка. Ка ри је ра се у „Ко смо по ли те-
ну” ве зу је за обра зо ва ње, са мо по у зда ње и фи зич ки из глед, а 
у „Блиц же ни” за суд би ну, тра ди ци ју и по др шку по ро ди це. 
Јед на од те ма ко ја по ка зу је нај ве ће раз ли ке у за сту пље но сти 
је мај чин ство и де ца. У „Ко смо по ли те ну” се ова те ма по ми-
ње рет ко, а и то је про ву че но кроз не ку дру гу при чу, док се у 
„Блиц же ни”, по ред ру бри ка ко је се од но се на де цу и вас пи-
та ње, кроз  до слов но сва ки текст про вла чи иде ја мај чин ства, 
та ко да се сти че ути сак да је то не из бе жан крај њи циљ жи во-
та же не. Чак и на кон хва ље ња свих про фе си о нал них успе ха  
же не, су ге ри ше се да њен жи вот ни ка да не ће би ти пот пун и 
ис пу њен ако не бу де мај ка. Же на ма се ну ди мит о по ро ди-
ци и мај чин ству као је ди ни на чин са мо о ства ре ња. Вред ност 
тра ди ци о нал не по ро ди це се по др жа ва и ја ча, а про из ве де ни 
дис курс иг но ри ше сва ку дру гу ал тер на ти ву. У си ту а ци ји ка-
да је же на раз ве де на по ка зу је се као део ши ре по ро ди це, јер 
јој је увек по треб на по моћ са стра не и не чи ја по др шка.

Упра во ов де би смо мо гли да по ка же мо још је дан при мер 
бло ки ра не тран сфор ма ци је у Ср би ји, што мо же мо ви де ти 
на при ме ру „Блиц же не”. „На при ват ном по ро дич ном пла-
ну до ла зи та ко ђе до зна чај них про ме на у сме ру ре тра ди ци-
о на ли за ци је и ре па три јар ха ли за ци је по ро дич ног жи во та.”15 
„Те за о бло ки ра ној тран сфор ма ци ји бра ка (парт нер ства) 
по твр ђе на је и у со ци о ло шком ис тра жи ва њу Смиљ ке То ма-
но вић и Су за не Иг ња то вић (2004). Оно је ука за ло на од су-
ство ин ди ви ду а ли за ци је жи вот них сти ло ва ме ђу мла ди ма 
у Ср би ји, на ве ли ку за ви сност од ро ди тељ ске по ро ди це, те 
на од ла га ње свих бит них до га ђа ја у жи во ту по је дин ца: за-
вр ше так шко ло ва ња, бра ка, фор ми ра ња по ро ди це, за по сле-
ња и еко ном ског оса мо ста ље ња. При то ме, на нор ма тив ном 

15 An đel ka Mi lić, A. Po ro di ca i mo da li te ti rad nih ak tiv no sti čla no va. Pro me ne 
u to ku post-so ci ja li stič ke tran zi ci je u Sr bi ji, od 1991-2006 go di ne, u: Druš tvo 
u pre vi ra nju: So ci o loš ke stu di je ne kih aspe ka ta druš tve ne tran sfor ma ci je u 
Sr bi ji, ur. To ma no vić, S. (2006), Be o grad: In sti tut za so ci o loš ka is tra ži va nja 
Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, str. 61.
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пла ну, брак и да ље за др жа ва ин стру мен тал ну вред ност од-
ра ста ња и одва ја ња од по ро ди це по ре кла, те сно се по ве зу је 
са ра ђа њем, те се са мо парт нер ство још увек не пер ци пи ра 
као „чист од нос”. Та ко уме сто ин ди ви ду а ли за ци је и еман-
ци па ци је, по ро ди це су у Ср би ји за хва ће не трен дом ре тра ди-
ци о на ли за ци је, по врат ка на пре мо дер не обра сце уза јам ног 
ис по ма га ња и удру жи ва ња, а че сто и на ту рал не про из вод ње 
и по тро шње, а све у ци љу го лог пре жи вља ва ња.”16 На гла-
ша ва ње по ро ди це, мај чин ства и уоп ште тра ди ци о нал них 
по ро дич них од но са у “Блиц же ни” је у скла ду са дру штве-
ним и кул тур ним кон тек стом Ср би је, ко ји је и да ље уве ли ко 
оп те ре ћен сте ре о тип ним пред ста ва ма не са мо о ме сту и по-
ло жа ју же не у дру штву, већ и о по ро дич ним и ме ђу људ ским 
од но си ма уоп ште.

У мо дер ном дру штву при ме ћу је се кри за и не ста ја ње тра ди-
ци о нал них обра за ца људ ске по ве за но сти. „Раз ли чи то од Ис-
то ка Евро пе, укљу чу ју ћи и про стор За пад ног Бал ка на, по чев 
од дру ге по ло ви не XX ве ка па све до да нас, раз ви је не др жа-
ве За па да про ла зе кроз бит но дру га чи је, ко ре ни те пре о бра-
жа је брач не ди ја де, тј. те жи шта по ро ди це у дир ке мов ском 
дис кур су. У су шти ни те, у крај њој ли ни ји, пост па три јар хал-
не про ме не у по ро ди ци, дру штву и кул ту ри, је ве ли ка тран-
сфор ма ци ја му шко-жен ских од но са, ко ја зна чи и на пу шта ње 
до та да шњих уо би ча је них жи вот них сти ло ва. Про ме ње ни су 
фор ма и са др жај бра ка и/или парт нер ства, про фа ми ли стич-
ке вред но сти усту па ју ме сто ин ди ви ду а ли стич ким ци ље ви-
ма са мо ак ту е ли за ци је, што зна чи и пер ма нент но ме ња ње 
са мих ин ди ви дуа (selfthe rapy). Жи вот ни ток ни је ви ше ни-
ти уни фор ман, ни ти се уна пред мо же пред ви де ти ан ти ци пи-
ра њем жи вот них до га ђа ја, већ је то је дан ве о ма не из ве стан 
пут на ко ме тре ба ре флек сив но про ми шља ти прет ход ну би-
о гра фи ју и до но си ти но ве од лу ке. Де мо гра фи Dirk Van de 
Kaa и Ron Lest he a ge су са да већ дав не 1986. го ди не, ско ва ли 
па ра диг му „дру ге де мо граф ске тран зи ци је” ко јом су об у хва-
ти ли те круп не про ме не ин тим но сти.”17 Упра во та ква сли ка 
ме ђу људ ских од но са мо же се пре по зна ти у „Ко смо по ли те-
ну”. Упра во на при ме ру на чи на при ка зи ва ња обра за ца људ-
ске по ве за но сти мо гли би смо дис курс ча со пи са „Ко смо по-
ли тен” од ре ди ти као „ту ђи”, док би дис курс „Блиц же не” у 
том сми слу мо гао би ти по сма тран као „наш”.

16 Bo bić, M. Blo ki ra na tran sfor ma ci ja brač no sti u Sr bi ji – kaš nje nje ili iz o sta-
nak „Dru ge de mo graf ske tran zi ci je”?, u: Druš tvo u pre vi ra nju: So ci o loš ke 
stu di je ne kih aspe ka ta druš tve ne tran sfor ma ci je u Sr bi ji, ur. To ma no vić, S. 
(2006), Be o grad: In sti tut za so ci o loš ka is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u 
Be o gra du, str. 123. i 125.

17 Bo bić, M. nav. de lo, st r. 131.
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Ако по ку ша мо да кон цепт иде ал не же не ко ји ну де „Ко смо-
по ли тен” и „Блиц же на” сме сти мо у је дан од два пред ло же-
на мо де ла ко је пред ла же Не да То до ро вић Узе лац, ви де ће мо 
да ни то ни је ла ко. Лак ше ће нам би ти са „Блиц же ном” – 
кон цепт „иде ал не же не” ко ји она ну ди  мо гао би се сме сти ти 
под мо дел “Тра ди ци о нал на же на – жен ка (пр вен стве но су-
пру га и мај ка) ко ја жи ви у ре зер ва ту при ват но сти скло ње на 
од су ро во сти спољ ног (му шког) све та”,18 је ди но што су тра-
ди ци о нал ној уда тој же ни са де цом до да те оба ве зе – да бу де, 
ако је мо гу ће, за по сле на из ван ку ће, али и да ље до бра до-
ма ћи ца, ле па, не го ва на, до те ра на, здра ва, за тег ну та и сек си, 
увек на рас по ла га њу „свом” му шкар цу ко ји је га рант ње не 
да ље си гур но сти и иди лич ног по ро дич ног жи во та. 

„Ко смо по ли тен” је ма ло сло же ни ји. Иа ко ње гов кон цепт 
„иде ал не же не” на пр ви по глед из гле да као да пред ста вља 
„по бу ње ну, осло бо ђе ну же ну (фе ми нист ки њу)”19, при лич-
но је да ле ко од то га. Осло бо ђе ње же не као це ло ви те осо бе 
ипак не ле жи са мо у са вла да ва њу тех ни ка сек са по мо ћу ко-
јих ће се ма ни пу ли са ти парт не ром, уме сто да га во ли, ни ти 
се не за ви сност и еман ци по ва ност сти чу што ве ћим бро јем 
парт не ра. „Ко смо по ли тен” ну ди сли ку све та у ком се же не и 
му шкар ци тре ти ра ју као лов ци и ло ви на, где се ини ци ја ти ва 
од но си на уме ће за во ђе ња, а ам би ци ја на ма ни пу ла ци ју дру-
гим по лом. „Ко смо по ли тен” се тру ди да ка ри је ра, аван ту ра, 
хра брост, не за ви сност и ам би ци ја же не бу де увек у не кој ве-
зи са му шкар цем. У то ме не би би ло ни шта ло ше ка да то не 
би био је ди ни из бор и је ди на пра ва вред ност за же не. Сек су-
ал на сло бо да ко ју нам је „Ко смо по ли тен” на вод но по мо гао 
из бо ри ти, тек је илу зи ја скри ве на иза „сло бод них раз го во ра 
и са ве та” ко ји су са мо ма мац за бо љу про да ју про из во да лај-
фстајл ин ду стри је и ко зме тич ких про из во да. Хе лен Гур ли 
Бра ун (He len Gur ley Brown) је у ин тер вјуу за хр ват ски не-
дељ ник „На ци о нал” из ја ви ла: „Фе ми ни сти це су ми за мје ри-
ле да је же на у Co smo po li ta nu пред ста вље на као сек су ал ни 
објект, што за пра во и ни је не точ но: јер ка да је же на сек су-
ал но при влач на му шкар цу, то је нај љеп ша ствар која јој се 
мо же до го ди ти.”20

Дис кур зив на тек сту ал на  прак са у жен ским ча со пи си ма кон-
стру и ше иден ти тет у скла ду са оп штим схва та њи ма ко ја су 
удру же на са екс перт ским про фи лом „иде ал не же не”. Сва-
ки од ова два ча со пи са по ла зи од дру га чи је прет по став ке о 

18 Тодоровић-Узелац, Н. нав. дело, стр. 14.
19 Исто, стр. 15.
20 Tjed nik Na ci o nal, 01. 04. 1998, http://www.na ci o nal.hr /ti ska no/ar hi va. 
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томе ка ква би тре ба ло би ти „иде ал на же на” ко ју пор тре ти-
ше. “Ко смо по ли те но ва” же на из гле да от при ли ке ова ко:

- атрак тив на, ак ту ел на, ак тив на, ам би ци о зна, са из ра же-
ним са мо по у зда њем и ста вом, зна што же ли и ка ко до то га 
до ћи, са мо жи ва, нар цис.

„Блиц Же на” пред ста вља же ну као:

- ле па, вред на, по жр тво ва на, до бра до ма ћи ца, мај ка, су-
пру га, не ис ти че се по себ но, уред на, сми ре на, ни је его-
и ста.

Упо тре ба лек си ке у тек сту ал ној прак си у ова два ча со пи са 
се раз ли ку је. У „Ко смо по ли те но вом” слу ча ју ко му ни ка ци ја 
из ме ђу ча со пи са и ње го ве пу бли ке је не по сред ни ја, ди рект-
ни ја и про во ка тив ни ја. Ства ри се на зи ва ју пра вим име ни ма 
и че сто се на не фор ма лан на чин го во ри о „шка кљи вим те-
ма ма”. Сти че се ути сак при сног од но са. „Блиц же на” углав-
ном ко ри сти по ли тич ки ко рек тан на чин ко му ни ка ци је ко ји 
је у скла ду са дру штве ним нор ма ма. Ком по зи ци ја тек сто ва  
је од ре ђе на жан ров ском при пад но шћу. Тек сто ви ге не рал-
но, иа ко на раз ли чи те на чи не, са мо по твр ђу ју оно што су 
општа ме ста по ло жа ја и уло ге же не у дру штву, без по себ-
ног ин те ре са за ка рак те ри стич не окол но сти у ко ји ма се це-
ло куп но дру штво на ла зи. Тек сту ал на ди на ми ка од ре ђе на је 
ка ко жан ром та ко и спе ци фич но шћу те ма ко је об ра ђу ју, а 
раз ли ке у ова два ча со пи са се ви де у при сту пу про бле ма ти-
ци и на чи ну ко му ни ка ци је са пу бли ком. Дру штве ну спо зна-
ју мо же мо опи са ти као ве зу из ме ђу се ми о тич ке тек сту ал не 
про дук ци је  и ма ни фе ста ци је не јед на ко сти и под ре ђе но сти. 
С јед не стра не сто ји дис курс ча со пи са „Ко смо по ли тен” ко-
ји кон стру и ше пред ста вља ње же на као ам би ци о зних, оних 
ко је пре у зи ма ју ини ци ја ти ву, зна ју шта хо ће, а исто вре ме но 
про из во ди им пли цит на пред ста вља ња ко ја одр жа ва ју сте ре-
о тип не сек си стич ке пер спек ти ве. А са дру ге дис курс ча со-
пи са „Блиц же на” ко ји и екс пли цит но и им пли цит но пред-
ста вља же ну огра ни че ну на па три јар хал ни дис курс кроз  ко-
ји се „зна чај же не са гле да ва са мо кроз уло ге су пру ге, мај ке 
и до ма ћи це, и ле ги ти ми ше њен под ре ђен по ло жај у при ват-
ном и јав ном до ме ну у од но су на му шкар ца.”21 

За кључ на раз ма тра ња

На ме ра овог ра да би ла је пре све га да покаже да ана ли за дис-
кур зив не кон струк ци је по жељ них жен ских уло га у медији ма 

21 Пе ри шић, Н. (2005) Ма сов на жен ска штам па, па три јар хал ни дис кур си 
и мр тво би ће же не, ди плом ски рад, Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по-
ло ги ју,  Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду.
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има јед на ку ва жност као и те ме ко је се од но се на кла сич на 
пи та ња род не про бле ма ти ке, као што је пи та ње пред ста вља-
ња и сте ре о ти пи за ци је уоп ште у од ре ђе ном дру штву, али и 
пи та ње фор ми ра ња и одр жа ва ња по ли тич ке кул ту ре. Ана-
ли зи ра ју ћи дис кур се „Ко смо по ли те на” и „Блиц же не” кроз 
њи хов кон цепт „иде ал не же не” по ку ша ла сам уо чи ти ка ко 
на ста ју и ка ко се кон стру и шу од ре ђе ни иден ти те ти, ло ги-
ке, ре жи ми и њи хо во прак ти ко ва ње. Иа ко је цен трал на те ма  
оба ова ча со пи са же на, по сто ји раз ли ка у дис кур си ма ко је 
про из во де и у кон цеп ту “иде ал не же не” ко ји пла си ра ју. Иа ко 
се на пр ви по глед сти че ути сак да је мо гу ће су прот ста ви ти 
ова два дис кур са и „Ко смо по ли тен” по ста ви ти у по зи ци ју 
ча со пи са ко ји пред ста вља по бу ње ну, осло бо ђе ну, еман ци по-
ва ну же ну, а „Блиц же ну” ста ви ти у по зи ци ју ко ја пред ста-
вља тра ди ци о нал ни мо дел же не-жен ке, ипак то ни је мо гу ће. 
Раз ли ке у ре пре зен та ци ји „иде ал не же не” по сто је али су-
шти на оста је иста. На кра ју сти че мо ути сак да дис кур си оба 
ова ча со пи са на не ки на чин при си ља ва ју сво ју пу бли ку да 
на ста ве са стан дард ним сте ре о ти пи ма о же на ма и му шкар-
ци ма. Иа ко са мо по сто ја ње ова квих дис кур са не зна чи да 
ау то ри и чи та тељ ке ни су у мо гућ но сти уви де ти ко ја пред-
ста вља ња у да том кон тек сту од но са мо ћи има ју функ ци ју и 
уло гу род них сте ре о ти па, ипак са мо по сто ја ње ми ли он ских 
и ви ше ми ли он ских ти ра жа ових ча со пи са на во ди на по ми-
сао да је ути цај ко ји они има ју на фор ми ра ње ста во ва сво је 
пу бли ке ве о ма ве лик, а са мим тим ови дис кур си кон сти ту-
и шу тра ди ци о нал не сте ре о ти пе о по ло жа ју и уло зи же не у 
дру штву. Због то га су они ва жни и од го вор ни кад је у пи-
та њу фор ми ра ње, ши ре ње и одр жа ва ње по ли тичке кул ту ре 
по је дин ца, дру штва и др жа ве.

Же не у Ср би ји го то во да и не зна ју да по сто ји из бор дру га-
чи ји од оног ко ји им се сва ко днев но сер ви ра, а ве ли ка ве ћи-
на њих ни је ни све сна су ге стив не ма ни пу ла ци је сли ка ма и 
под тек стом ко је их уве ра ва ју да је оно што им се сер ви ра у 
ства ри оно што са ме же ле. Мо гло би се де си ти да се сли ке 
у жен ским ча со пи си ма по гре шно ту ма че, да у не до стат ку 
иден ти те та из ван по ну ђе них сте ре о тип них сли ка, но ве ге не-
ра ци је де во ја ка и же на  бу ду при ну ђе не и да ље при хва та ти 
по ну ђе не обра сце и по жељ не иде о ло ги је из про стог раз ло га 
јер не ма ју ал тер на ти ву. Ова ква си ту а ци ја на во ди на по ми сао 
о то ме да ни је до вољ но са мо пре по зна ти про блем, по треб но 
је и по ку ша ти про на ћи ре ше ње. Ре ше ње овог про бле ма је 
упра во у ал тер на ти ви у об ли ку дру га чи јих ме диј ских обра-
за ца за же не ко је же ле не што ви ше  од ова квих по ну ђе них 
уло га ко је не из ла зе из окви ра сте ре о ти па, за оне ко је же ле 
истин ску еман ци па ци ју. Истин ску еман ци па ци ју до жи вља-
вам као, пре све га, мо гућ ност из бо ра, ап со лут ну сло бо ду 
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упра вља ња сво јом суд би ном осло бо ђе ну свих сте ре о ти па, 
оби ча ја и дру штве них „нор ми”.  

Ко на чан за кљу чак је да и по ред дру га чи јег пр вог ути ска 
дис кур си и „Ко смо по ли те на” и „Блиц же не” у су шти ни  по-
др жа ва ју иде ју  под ре ђе но сти же не, огра ни че но сти ње них 
уло га и мо гућ но сти де ло ва ња. Та „под ре ђе ност” же не огле-
да се у то ме што је, на кра ју кра је ва, без об зи ра на то да 
ли је реч о по жр тво ва ној, скром ној, тра ди ци ји скло ној же ни 
или о, ка ко би је „Ко смо по ли тен” на звао, ААА осло бо ђе ној 
зах те ва тра ди ци о нал не по ро ди це, сми сао жен ског жи во та 
пред ста вљен као тра га ње за, и про на ла же ње „пра вог” му-
шкар ца. Из гле да да су то ме по све ће не све ње не ак тив но сти. 
Ис па да да је же на не пот пу на ако је са ма, јер је ди но кроз 
му шкар ца мо же да во ди сми слен и ис пу њен жи вот.  Оба 
ова дис кур са, а и кон цеп те „иде ал не же не” ко је пре зен ту ју, 
мо гли би смо ока рак те ри са ти као ми зо ги не, и то у сми слу 
ка ко их опи су је Ива на Кро ња: „Ми зо ги ни ја у јав ном ме диј-
ском про сто ру има ви ше об ли ка, од ве о ма пре по зна тљи вих 
до вр ло со фи сти ци ра них. Са др жа на ка ко у ви зу ел ном пред-
ста вља њу та ко и у дис кур су, ко ји се, пре ма пра ви лу, уза јам-
но до пу њу ју, ми зо ги ни ја се из ра жа ва кроз дис кри ми на ци ју 
же на пре ма ле по ти, го ди на ма, кроз не ги ра ње и ума њи ва ње  
про фе си о нал них по стиг ну ћа же на, сте ре о ти пе о ни жој ин-
те ли ген ци ји и спо соб но сти ма же на, кроз при ка зи ва ње осва-
ја ња му шка ра ца и ели ми ни са ње жен ске кон ку рен ци је као 
је ди ног сми сла за же не, те кроз упор но и ши ро ко за сту пље-
но сво ђе ње зна ча ја же на на њи хов фи зич ки из глед и да ва ње 
же на ма уло ге сек су ал них обје ка та.”22

„Ко смо по ли тен” и „Блиц же на” су са мо је дан од при ме ра 
суп тил ног про вла че ња дис кри ми на ци је же на и сте ре о тип-
них пред ста ва кроз на шу сва ко дне ви цу. Из гле да да смо још 
увек за ро бље ни из ме ђу про ме на и тра ди ци је. Сте ре о тип не 
пред ста ве о ра зним аспек ти ма дру штве ног де ло ва ња, а ме ђу 
њи ма и о по ло жа ју и уло зи же не, и да ље се гр че ви то др же. 
А  из гле да да смо „та лен то ва ни” да од но ви на усва ја мо са-
мо оно што нам се укла па у по сто је ће нор ме и вред но сти. 
Сте ре о ти пи су нам се то ли ко ин фил три ра ли у ствар ност да 
их је че сто те шко и пре по зна ти, а сва ко дне ви ца нам је пу на 
оп штих ме ста и ег зи стен ци јал них про бле ма, да „од др ве ћа 
не ви ди мо шу му”. Про тив сте ре о ти па се мо же мо из бо ри ти 

22 Kro nja, I. Po li ti ka u por no klju ču: por no graf sko pred sta vlja nje že na u ta blo i-
di ma u Sr bi ji i nje go va po li tič ka ulo ga, u: Rod ni ste re o ti pi u me di ji ma: re pre
zen ta ci ja že na u štam pa nim me di ji ma u Ju go i stoč noj Eu ro pi, ur. Bam bu rać, 
M. N., Ju sić, T. i Isa no vić, A. (2006), Sa ra je vo: Me di a cen tra, str. 197, http://
www.mc.rs/ste re o ti pi za ci ja-re pre zen ta ci ja-ze na-u-stam pa nim-me di ji ma-u-
ju go i stoc noj-evro pi.792.html. 
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са мо еду ка ци јом и пру жа њем мо гућ но сти из бо ра, а ту сту-
па ју на сце ну ме ди ји, ко ји као ви тал ни са сто јак де мо кра ти је 
има ју по себ ну од го вор ност да про мо ви шу по што ва ње људ-
ског до сто јан ства, бор бу про тив свих об ли ка дис кри ми на-
ци је и рав но прав ност на свим ни во и ма.
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Con struc tion of po li ti cal cul tu re thro ugh the con cept of the „ideal 
wo man“ in con tem po rary wo men’s ma ga zi nes in Ser bia – analysis of 
di sco ur se in „Co smo po li tan“ and „Blic že na“ ma ga zi nes

Milica Stanković
Belgrade

CONSTRUCTION OF POLITICAL CULTURE FROM 
THE CONCEPT OF AN IDEAL WOMAN FOUND IN THE 
CONTEMPORARY WOMEN’S JOURNALS IN SERBIA

ANALYSIS OF DISCOURSES FROM  
THE COSMOPOLITAN AND BLIC ŽENA

Abstract

This paper analyses discourses on an “ideal woman” in modern 
Serbia ie the manner in which actual political culture is construed 
from representation of women in various ladies’ journals. I have tried 
to define discourses produced by the Cosmopolitan and Blic Žena, 
pinpoint differences in the suggested concepts of womanhood and 
identify the manners in which such discourses and representations 
of women, their gender roles and relations, coincide with the wider 
social norms, stereotypes and practices. I have also analyzed the 
general impression left by these journals trying to categorize them into 
suggested “elementary prototypes” as defined by Neda Todorović-
Uzelac, primarily the prototypes/models of a traditional woman/female 

versus a rebelled, liberated woman (a feminist).

Keywords: ideal woman concept, political culture, media discourse, 
discourse analysis, lifestyles, identity
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КРИ ЗА НА РА ЦИ ЈЕ ИЛИ  
ГРЕ ШНИ ИЗА ЗОВ ОБИ ЉА

ЗаводзакултуруВојводине,ПЕНиФилозофскифакултет
УниверзитетауНовомСадуорганизовалисуконференци
ју„Европа:(не)испричанаприча”којајеодржана21.и22.
маја2015.године,аумартуове,2016,објављенјезборник
представљенихрадова.Закњижевнупериодизацијуможда
овадвадогађајане значемного, али заполитику,културу
и уметност они добијају историјску важност. Ова конфе
ренцијаиовапубликацијабиће,наиме,запамћенезатошто
је један у суштининепретенциозни скупписаца биопрва
приликаукојојсемоглочутикњижевно,алиаутентично,
сведочењеомигрантимасаБлискогистокаиизАфрикеко
јихјенахиљадепрошлекрозСрбијуукретањуказемљама
ЗападнеЕвропе,аокојимаседотадаопрезноћутало:21.
маја2015.годинекњижевникОтоТолнаиговориојеуНо
вомСадуо „покретљивојживојогради”која јенањегове
очиходалапоредпутакојиводикаПалићу.

„Доксмишљамсвојеевропскетеме,овеживеоградемесве
вишеограђују”,рекао је тадаТолнаи,додавши:„таприча
мезаокупљаизбогтогаштомислимдајецеламодернапо
езијарезултат егзотике, егзотичногколонијализма”.Цити
рао је немачког песникаХелдерлина: „Дух колонију воли
иохрабрујезаборав”,поменуоБодлера,Рембоа,Сандрара,
Мишоа,Црњанског.Неколикомесецидоцније, смађарске
странеграницениклајеи„мртва”оградакојаспречаваход
живих,аогорућемпроблемурегиона,Европеисветапрви
јепроговориоуправоједанписац.

Овајдетаљважанјеетичкииестетички,каојошједнопод
сећањедасекњижевностнеотуђујеодживота:напротив,
онаревноснопратистањесветаистањесвести,мењајући
својфокусивидокругонакокакосемењајусамиприори
тети цивилизације и културе. Књижевност колонизује и
колонизована је – новим темама, новим језицима, новим
поступцима.

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ
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Насупротгласовимакојисталноподсећајунаново,опстају
ионималодушникојитврдедајенаиздисајуикњижевност
ионоштојепокреће–нарација.Почецисвестиокњижев
ној хиперпродукцији сежуништамањенего све доХора
ција, који  је у својим епистолама упозоравао на важност
квалитетаинаважносткритике,каогодиначињеницуда
медиокритетствоууметностиниједозвољено.Ипак,неза
држивкреативнисврабусложњавасветоконассвакидан,
тетакодавне1751.СемјуелЏонсонкоментаришебескрај
књигаујавнојбиблиотеци,изаборавкојипрекривабезброј
неаутореускладиштенеу„величанственојопскурности”.

У књизи Амерички роман и како живимо сада (John W.
Aldrige,TheAmericanNovelandtheWayWeLiveNow,1983)
ауторупозораванатода,захваљујућиСонију,свакичовек
маршираусвомритму,дасуизолацијаисепарацијаразло
зиштороманвишенијехорацијевскиспојзабавеипоуке.
Никад,упозораваОлдриџ,нећеауторитетроманамоћидасе
одвојиодприродеиквалитетаљудскогискуства.Узнемиру
јегаштотоискуствовишенијејуначко,штороманпостаје
збирбесмислицапотеклиходособакојенеустајусасвогка
учаупредграђу,обузетементалномиморалноминерцијом
коју само ретки испади насиља и сексамогу пореметити.
Свиовистраховиибригепонављајусетридецениједоцни
је,додушенезбогвокмена,негозбогстрахаоддигиталних
форматакојиколонизујуреалност.

Раслојавањенаративнихпоступакаиразмрежавањечинова
иобразацанаосновукојихнастајекњижевнапрозапроиз
лазе из све веће диспаратности стратегија за суочење пи
саца  са дислоцираним светом.Да ли ће уметник изабра
типараноични,разобрученимонолог,тематизацијуопштег
бешчашћа,структурисањеприповеднеформепоугледуна
ентропију,суочавањесанепрекиднимгубљењеменергијеи
немогућношћууниверзализацијепоруке,илићесеодлучи
тизаубитигубитничкуретрадиционализацијууметничког
поступка?Изборјетесноповезансодлукомотомедалиће
раздешеномсветукојигаокружујерећи„да”,илиизабрати
постепеноанеумитногашењесвегапостојећег.

СвестокризинарацијепочињедавнопреБењаминовеопо
менеданапуштамодобанаративногискуствазарадуласка
у време информације. Образовање, историографија, етика
и естетика повлаче се пред култом симулације, искуство
временскеперспективемењасеуискуствобезобалнесада
шњостиукојојсебришуграницепрошлогибудућег.Дали
јекризаприповедањаоличенауметафорамаИнтернетаили
Сонијевог вокмена,илипојавомГутенберга којипретида
прогута катедрале, није више важно, јер се појавом сваке
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нове технологије понавља осећај страха и нелагодности
предмогућношћудаћетрадицијанестатипрединовацијом.

Криза нарације обухвата више различитих аспеката пое
тичкихпроменаусавременојкњижевностиикултури.Ње
нисимптомисузаокретиуначинуприповедања,експери
ментисање тачкама гледишта и приповедањем, проблема
тизовање ауторитета аутора, утицаји кризе морала, кризе
вредности,каоиприменекултурнеиидеолошкеклимена
књижевност.

Тематскиблоктекстоваокризинарацијебавићесе,привид
но,највишесамокњижевношћу,алиуправокњижевностје
стеонауметносткојаизричитоговориосветуукомживимо
иотомекакоутомсветуживимо.Кризанарациједоноси
обиљеидеја:богатствополифонијеифрагмента,разуђеност
исложеностзаплета,космополитскироманукомсенараци
јарастаче,глобализацијаидигиталнакомуникацијамењају
свет,заједницапостајеистовременоглобалнаилокална;с
друге стране, трансгресивни потенцијал неовикторијанске
прозеукључујефлуиднопоигравањеродомипоказуједаје
романкризекатегоријамождатановакњижевнаврстако
јаћемапиратисветновихфреквенција.Турскакњижевност
каоновиполигонглобализацијепролазиспецифичноиску
ство:ЕлифШафакодбацујетрадиционалносталиприхва
такомерцијалност,бирајућизаузорисламскимистицизам
докОрханПамукинсистиранаразногласјуипрозниопус
темељи на разноврсности. Промена поетичке парадигме
евидентнајеништамањеусрпскојкњижевности:интертек
стуалност,референцијалност,нелинеарниисказ,формални
експериментудруживањанарацијесановимформатимако
муникације,светојепосматраноусврхутематизацијераз
личитости. Тема интернационализације хиспаноамеричке
књижевности, покренута Фуентесовим и Корстасаровим
делимаузбудљивојепутовањетоковимажанроваипосту
пака у којимаБранкоАнђић, уизјавидатој специјално за
овутемуу„Култури”,објашњавадасусе„тамошњиписци
потрудилиданаучетоштосуимЕвропљанииСеверноаме
риканциувекпребацивали,дапишунеочешљанекњигекоје
супунеидејаидобрихнамера,алидаимјезанатудругом
плану.Умеђувремену су знатноподиглипраг заната, али
суспустилисопственуамбицију,јервишениконежелида
напишекњигуосвему.”

Приповедање је интегрални део културе: све форме књи
жевненарацијепроистичу,заправо,изусменогприповеда
ња,чији је задатакдаповежевишеизолованихдогађајау
каузалниниз.Нужностдасечинприповедањаукњижевном
делуформализујеусловилајенастанакнаратологије,алии
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других праваца књижевне теорије и стратегија критичког
читања. Приповедне стратегије се разликују од жанра до
жанра,одмедијадомедија,укључујућииилустрацијуили
фотографију као семантички продужетак текстуалног са
држаја. У окружењу дигиталних технологија приповедни
текстдобијаиинтерактивнудимензију,постајединамична
спрега штампаног штива, фотографија и видео материја
ла,надилазећитакостатичностиједнозначносткласичног
приповедногтекста,башкаоштоисторијаиполитиканади
лазесванашаочекивања,шаљућисветежеитежетестове
имагинацијеииздржљивости.

СлободанкаРакићШефер,
Арабескаукамену,уљенаплатну,2012–2015.
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет –  
Ка те дра за ори јен та ли сти ку, Бе о град

                    DOI 10.5937/kultura1549107M
УДК 821.512.161.09-31 Памук О.

оригиналан научни рад

НА РА ТИВ НЕ ИГРЕ  
ОР ХА НА ПА МУ КА

Сажетак:Радсебавинаративнимтехникамаипоступцимауро
манима Орхана Памука који показују задивљујућу разноликост.
Уочљиво је да књижевни опус овог прослављеногтурског писца
чинепретежнороманиразноврсникакопотематицитакоипо
језикуистилу.Обележјањеговепрозејесусталноексперименти
сањесаформом,проналажењеновихиранијенекоришћенихобра
зацаирешењакојаунаративномпогледузначеновинунесамоу
савременојтурскојлитератури,већчестоиусветскојкњижев
ности.ОдпрвогроманаЏевдетбегињеговисинови(1982)донај
новијегЧуданосећајумени(2014),Памукјенепрекиднозаокупљен
наративномигром,успевајућидаувекизненадиновимприповедач
кимтехникамаистиловима.

Кључне речи: Орхан Памук, наративне технике, турска
књижевност,постодернизам

Говорећионачинунакојипишеиформамакојебираприли
комобликовањасвојихромана,ОрханПамук(OrhanPamuk)
јеуједноминтервјууистакаодаје„одлучанутомедадва
романанепишенаистиначин”идаје„упуштањеуекспери
ментесаформомистилом,језиком,атмосферомијунацима,
каоидругачијеосмишљавањесвакекњиге [...]интелекту
алнипроблемкоји је забаваникојиистовременоизискује
решење.”1Заовогписцасвакакњигапредставља једанод
каменовауграђенихнањеговомпутукојијекаоромансијер
прешаоисвакајеплодинтелектуалневарке,особеногпро
наласкаиигреума.„Почињетеварком,некимпроналаском,
алиаковерујетеукњижевнииетичкидигнитеттеваркеи

1 Pamuk,O.(2011)Drugeboje.Esejiijednapriča,prev.MirjanaMarinković,
Beograd:Geopoetika,str.326.
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тог проналаска, ваш труд се на крају претвара у озбиљан
књижевнитријумф.”2

Првикњижевнитријумфовогписцабиојеуједноињегов
првироманЏевдетбегињеговисинови,објављен1982.го
дине.ИакојебионепознаткњижевнимкруговимауТурској,
безвезауиздавачкимкућамаиредакцијама,романјеосвојио
наградулистаМилијетинаградузароман„ОрханКемал”
(OrhanKemal).ИнспирисанТомасомМаном(ThomasMann)
ињеговимБуденброковима,овапородичнасаганаговести
ла једаТурскаимарасногромансијерасавеликомбудућ
ношћу.Уформалномпогледу,романЏевдетбегињегови
синовинијепредстављаоникакавискорак.Писанјеспоро,
реалистично и традиционално, али је свежином израза и
ерупцијомтемапредстављаовеликупроменуусавременој
турскојкњижевности.ПитањакојајеПамуквећтадапоста
вио–однострадицијеимодерности,распадањетрадицио
налнепородицеиприхватањеновихинтелектуалнихидру
штвенихвредности јесууспешноположениспитзрелости
турскекњижевности20.века.Самписацјепообјављивању
овогделаосетиокајање,будућидајежелеодасебевидикао
модерногписца,анекаонекогакопишеуманиру19.века.

Освојене награде и успех омогућили су му да настави са
књижевнимрадомидасехрабријеупустиусопственустил
скунадградњу.ГодинуданапослеЏевдетбегаизлазиро
манТиха кућа (1983) као сасвим нов резултатПамукових
књижевних опита.3Овога пута у делу се осећаФокнеров
(Faulkner)књижевнидухитехниканаизменичногпраћења
токасвестијунака.4РоманједобиоНаградузаевропскоот
криће1991.године.ОдтадапочињесветскакаријераОрха
наПамука чему је умногомедопринеоизванреданпревод
овог романа на француски (LaMaison du silence), који је
дело Муневер Андач (Münevver Andaç), супруге просла
вљеногтурскогпесникаНазимаХикмета(NazımHikmet).5
Иуовомделууфокусујеживотвишегенерацијаједнепо
родице–одлекараидеалистеиенциклопедистезадојеног
европскимпозитивистичким духом, прекоњегове супруге
привржене старим турским вредностима и традицијама,
до унукâ који свако за себе траже срећу,љубави успех у

2 Исто,стр.327.
3 Pamuk, O. (2013) Tiha kuća, prev. Mirjana Marinković, Beograd: Geo

poetika.
4 Garfinkle,D.H.(2013)SilentHousebyOrhanPamuk,TheQuarterlyCon
versation, 32. http://quarterlyconversation.com/silenthousebyorhanpa
muk(20.09.2015).

5 McGaha,M. (2008)Autobiographies ofOrhanPamuk. TheWriter inHis
Novels,SaltLakeCity:TheUniversityofUtahPress,p.28.



109

МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ

опаснимвременимаполитичкихкризаивојнихпревратау
Турској.МожемосесложитисаопаскомДебореХеленГар
финкл (DeborahHelenGarfinkle) да је „текстоношто је у
Тихојкућизначајнијеодликова.”6Памукјеуписањуовог
романаупотпуностиследиотехникутокасвестииуспешно
сеприлагођаваоспецифичностимасвакогпојединогјунака:
„...погледах,опетсамузЏејлан,свизаједноиграмо,погле
дах,ухватиосамјезаруку,потомпогледамопетјенема,али
каквевезеима,садјесвејасно,многосамсрећанитешко
миједастојимнаногамаинамахпомислимдатеникада
нећувидетиитадасемногоуплашим,Џејлан,иизнеког
разлогасампомислиоданикаданећууспетидаметизаво
лиш,тражимтеубезнађу,Џејлан,гдеси,желимте,Џејлан,
гдеси,Џејлан,волимте,осећамсејадноибеспомоћнокао
кадасамбиомалииразмишљаокакосвиимајумајкукоја
ихпољубикадаувечедођекући,ајајенемам,каокадасам
сеуинтернатувикендомосећаостраховитоусамљеним,као
увремекадасаммрзеосебеисамоћуикадасаммислиода
меутеткинојкућиниконеволи,мислимдасвиимајупа
раајанемам,гдегоджелиш,тућемостановати,акохоћеш
остаћемоовде,Турскаинијетоликоусраназемља,отварају
сеноваместа,новерадње,једногданаћедоћикрајиовој
бесмисленојислепојанархијиисвештосепродајеуЕвро
пииАмерицимоћи ћемо да нађемо у истанбулскимпро
давницама...”7

РоманБелатврђава,објављен1985.годинеуТурској,Њу
јоркТајмсјепоздравиоречима„Новазвездауказаласена
Истоку–ОрханПамук.”УњемујеПамукзакорачиојошда
љеусвојојнаративнојигри.МајклМекга(MichaelMcGaha),
великипознавалацњеговогдела,примећуједајеутекстБе
летврђавеунетматеријализразличитихкњига–путописа
цаидипломатауТурскоју17.и19.веку–ГисленадеБу
збека(GhislaindeBusbecq),баронаВенцесласаВратислава
(WenceslasWratislav),баронаФрансоадеТота(Françoisde
Tott),лејдиМериВортлиМонтеги(MaryWortleyMontagu),
Хелмута фон Молткеа (Helmuth von Moltke), Сервантеса
(MigueldeCervantes).8Исамписацјетопотврдио,признају
ћиданисамнијесигуранкојејеизворекористиоуписању
Белетврђаве,штојепотврданашегутискадајезаПамука
писањероманаавантураипловидбаузбурканимводамаса
неизвeснимисходом,слагалицабезунапредзадатогоблика
којитребасаставити.Белатврђавасвојмеђународниуспех
дугујепревасходнотеми–односуисточнеизападнекулту

6 Garfinkle,D.H.нав.дело.
7 Pamuk,O.нав.дело,стр.196.
8 McGahaM.нав.дело,стр.8788.
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рекроззаменуидентитетагосподара(Исток)ироба(Запад).
УњојсекаоприповедачпојављујеФарукДарвиноглу,лик
изТихекуће,пасионираниистраживачстарихархиваиру
кописа,којиуПрологукажедаће„читаоциуочитидауоп
штенијеводиорачунаостилудок јекњигусаосманског
преводионасавременитурски”идасматра„давидетисве
каомеђусобноповезано јестеболестнашегдоба”ида ту
причуобјављује„поштоисамболујеодтеболести.”9

Иакојеовајроманјаснанајавапостмодернистичкихнара
тивнихпоступакаОрханаПамука,текћероманЦрнакњига
(1990)битињеговаправаулазницаусветпостмодернекњи
жевности.Уформалном,алииусадржинскомсмислу,Црна
књигајеврхунацПамуковогнаративногиграња.Токомбо
равка у САД 1985. године, Памук је, по сопственом при
знању,подстакнутдадубљезаореутрадиционалнутурску
књижевностиисторијуиданатемељутогматеријалана
прависпецифичнукњижевнуконструкцијуоживотусавре
меногИстанбула.Такојенастаоизворнодетективскироман
укомесепреплићуколумненесталогновинараиавантуре
главногјунакакојитражиженукојагајеизненаданапусти
ла.ТакавконцептдозволиојеПамукудапокажесвосвоје
мајсторство,обиљеидејаираскошзнањакојеимаотради
ционалној источњачкој култури.Црна књига је помирила
дваконцептаприповедања–источни,базираннаХиљадуи
једнојноћиистаримеповимапопутГовораптицаиранског
песникаФеридудинаАтара(FeridüddinAttar)(12/13.век)и
западникојијеприхватиочитајућиделаБорхеса(Borges)и
Калвина(Calvino).Отоменајбољеговорисамписац:„Бор
хесиКалвиносумеослободили.Традиционалнаисламска
литературајеималатоликореакционарне,толикополитич
кеконотациједасујеконзервативцикористилинатакоста
ромоданиглупначин.Мислиосамдасатимматеријалом
никадаништанећумоћидаурадим.Текпоштосамотишао
уАмерикусхватиосамдаћутајматеријалмоћипоновода
обрадим,стављајућигауједанинтелектуалниоквирукал
виновском или борхесовском стилу. Требало је да почнем
водећи рачуна о снажној подвојености између верских и
књижевнихасоцијацијакакобихискористиоризницуига
ра,обманаиизрекауисламскојкњижевности[...]Поново
самнаписаосветестарепричетакодасеодигравајууИс
танбулу,додајућизаплетједнедетективскеприче,итакоје
насталаЦрнакњига.Уњеномизвориштујемоћпостмодер
нистичкекултуреимојажељадабудемозбиљанписацкоји

9 Pamuk,O.(2002)Belatvrđava,prev.IvanPanović,Beograd:Geopoetika,
str.12.
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експериментише.”10Такавприступнијебиолакниаутору,а
ничиталачкојпублици.АуторјеуесејуЦрнакњига–десет
годинапослезаписаодајепишућиоводелоосећаодухов
ни замор од когаму се вртело у главии „ужитаки страх
даћесеповременоизгубитиу,изањеганедокучивој,ми
стеријиромана.”11Црнакњиганачитаоцаостављаутисак
затајнепуноће, тежинеидубинеизреченихмисли,непре
станогмењањафокусаинаратора.Ипак,тојеинајконтро
верзнијаПамуковакњигакоја,каоуосталомидруге,мада
можда у већој мери, од читаоца захтева концентрацију и
интелектуалнинапорпричитању.

ЗовемсеЦрвено(објављенуТурској1998)јероманкојије
у сваком погледу представљао највиши књижевни домет
какоПамукалично,такоитурскекњижевностиуцелини.
Безсумњејетоједанодроманакојићеостатитрајникњи
жевниспоменикусветуназаласку20.века.Уњемуједо
изражаја дошло неколико пишчевих врлина – сликарски
дар,окозабојеиспособностзабезбројненаративнеигре.
УовомромануПамукјеликове,животиње(коњ)иствари
пустиодапроговореупрвомлицу,дајућисвакомпоглављу
наслов,типа„Ја,Шекуре;ЗовемсеЦрни;Ја,новац;Зовем
сеЦрвено”.Томујеомогућилодасепоигравапопутдете
та,штоједонеклењеговначинрада.„Постојерационални
разлозизаштосекњигатакозове”,велиПамук.„Пресвега,
укњизи,попутТихекуће,јунациговореупрвомлицујед
нине.Свеговори,несамојунаци,већиствари.Уреченици
ЗовемсеЦрвенопостојитајпризвук.”12Јунациовогрома
наразговарајумеђусобно,алиистовременосуудијалогуса
читаоцем,башкаоштосу„личностинаминијатурамаисто
временоокренутекаунутрашњостисликеикаокукоје је
гледа”.13 Због иновативности књижевног поступка, Ердаг
Гокнар(ErdağGöknar),преводилацовогромананаенглески
језикиистраживачПамуковогкњижевнограда,сматрада
„ЗовемсеЦрвенопредстављаврхунацПамуковихиновација
утурскојкњижевнојмодерни.”14Иновацијенисусамопри
мењенеунаративномпоступку,већиуобрадитемапопут
индивидуалногстила,посвећеностиистрадалништваумет
ника,разликаизмеђуисточнеизападнекултурекадајеречо
сликарству,алиитемапопутсреће,љубави,страсти,злочи
на.Унаративномпогледу,ЗовемсеЦрвенојенајраскошни

10Памук,O.Другебоје,стр.327328.
11Исто,стр.229.
12Исто,стр.237238.
13Исто,стр.240.
14Göknar,E.(2013)OrhanPamukSecularismandBlasphemy.ThePoliticsof
theTurkishNovel,LondonandNewYork:Routledge,p.41.
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ји Памуков роман у коме је до изражаја дошла не само
лепотастилавећидубокопознавањеисламскеуметничке
традиције.

Кадајеречонарацији,огрешилибисмосеакосенебисмо
осврнулинамемоарскупрозуИстанбул.Успомене и град
(објављено2003.уТурској).Писацјеопетпишућитужан
ровскитешкоодредивупрозуучинионештоштоникодруги
нијепрењега–спојиојеуспомененадетињствоимладост
уИстанбулусаписцимаитекстовимакојисупомоглиуње
говоминтимномдоживљајуградаизахваљујућикојима је
обликовао своју визијуИстанбула. Тако је добијена збир
каизврсних есеја, писанихупрвомлицу, која доносино
вовиђењеградакаозначајкекојаодређујечовекаињегову
судбину.Град,дакле,нијескупсликаивизуелнихутисака.
Градјесвеоноштосмоуњемудоживели,упамтили,оње
мупрочиталиизамишљали.Градјепопуттелаукојемнам
обитавадух,телакојенеможемодабирамонитидагасе
одрекнемо.Град јеистовременоиреалностиимагинариј.
Унаративномпоступкуупадљивајеупотребадугих,замор
них,вијугавихреченицакојечестоправеекскурсеибочне
излетеикојесезбогтогатешкопрате.Каодајеужељида
дочара слојевитост и комплексност истанбулске свакодне
вицеиступретакаоускуповеречитешкезаишчитавањеи
преживљавање.Утомсмислу,илустративнајеследећаре
ченицакојасепротеженачетиристраницеикојанабраја
јућишта је све садржано умеланхолијиИстанбула (оном
чувеномпојмуhüzünкојипреводиоциикритичариуглавном
непреводевећподразумевајукаоскупсвихонихемоцијаи
духовнихстањакојаИстанбулцеиспуњавајупотиштеношћу
исетом):„Говориморанимпредвечерјима,оочевимакоји
сескесомурукамавраћајукућамаподуличнимсветиљкама
у забаченим четвртима. Говорим о остарелим књижарима
који преко целог дана у својој радњи чекају купца дрхте
ћиод зимепосле једнеод економскихкриза којеизбијају
свакичас,оберберимакојисежаледасенародмањебри
јепослекризе,оморнаримакојиједнимокомгледајумали
црнобелителевизорудаљинидокскофомуруциперуста
ребосфорскепаробродепривезанезапразнедокове,икоји
ћемалокаснијеутонутиусаннаброду,децикојанауским
калдрмисанимулицамаиграјуфудбалмеђуаутомобилима,о
забрађенимженамасанајлонкесамаурукамакојеништане
говорећимеђусобомчекајуаутобусштоникаконедолази
наудаљенимаутобускимстаницама,опразнимгатовимаза
чамцекодстарихвила,очајџиницамапрепунимдокоњака
ибеспосличара[...]отомедајесведотрајало,изанђало,о
томекако,предзиму,цеоградпосматрародекојепрелећу
прекоБосфораиострваштодолазесаБалкана,Источнеи
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СевернеЕвропеиидуна југ,омасамамушкарацакојисе
пушећицигаретевраћајукућамапослеутакмицанационал
ног тима од којих је свака умом детињству завршена те
шкимпоразом.”15

Послеовихнаративнихбравура,ПамуксеуромануМузеј
невиности(2008)свесновратиокласичномприповедачком
манируспочеткакњижевнекаријере.Идејаму јебилада
делопосветиопсесивнојљубавииданашестстотинастра
ница опише не само тренутке бескрајне заљубљености и
среће,већимукеинедаћенеузвраћенеинемогућељубави,
физичкиболинемоћдасељубавоствариусвојојпуноћи.
Сдругестране,Музејневиностијесвојеврстанводичкроз
стварнимузеј,отворенпренеколикогодинауИстанбулу,у
коме суизложени свипредметипоменутиу књизи, а које
језаљубљениКемалБасмаџибрижљивоикрадомицесаку
пљао, јерих једотицаларукањеговевољенеФусун.Тако
јеједнопоглављеромананасловљено„4.213опушака”,јер
јеКемал толико опушака које јеФусун угасила, успео да
кришомубациусвојџеп,каофетиш.Читавзидустварном
МузејуневиностиуИстанбулупрекривенјеопушцимаис
подосветљеногстакла.УовомромануПамук јеприбегао
опет једној новој врстиигре – писању романа као водича
крозмузејскупоставку,причемучесточитаоцусугерише
даизлажетајитајпредметдокогаједошаоуједномспеци
фичномтренутку:„Кадсада,послемногогодина,настојим
дасасвомискреношћудругимаиспричамљубавкојусам
доживео,показујућипонаособсвакуствар,слутимдајето
штосмозановегодинеигралитомболудубинскиуказивало
надухонихмагичнихичуднихгодина[...]Саузбуђеношћу
правогмузеалцаижароммоћидаиспричамсвојупричукао
причупредмета,разгледампримеркеразноразнихпоклона
којесамбрижљивоодабрао.”16Музејневиностијеједанод
једноставнијих Памукових романа чији се наративни ток
крећеуправилнојвременскојлинији.

Најновије дело Орхана Памука је роман Чудан осећај у
мени.17 Објављен је у децембру 2014. године, шест годи
напослеМузејаневиностииосамгодинапоследобијања
Нобеловенаградезакњижевност.Памукњимедоказуједа

15Pamuk,O. (2006)  Istanbul.Uspomene i grad,prev.MirjanaMarinković,
Beograd:Geopoetika,str.9397.

16Pamuk,O.(2008)Muzejnevinosti,prev.MirjanaMarinković,Beograd:Geo
poetika,str.361.

17Pamuk,O.(2015)Čudanosećajumeni,prev.MirjanaMarinković,Beograd:
Geopoetika.Београдскииздавач„Геопоетика”издаојепрвипреводово
гароманаусветуујуну2015.године,шестмесеципослеобјављивањау
Турској.Усептембруистегодинеобјављенјепреводнаенглескијезик.
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јеодистаједанодводећихписацанашегвремена,кадарда
увекпроналазисвежаиоригиналнарешењаутематскоми
наративномсмислу.ЗатојеМиљенкоЈерговић,једанодне
сумњивонајпажљивијихПамуковихчиталаца,написаоове
ласкаверечи:„Нијечестслучај–заправотосеникадили
скороникадјошниједогодилодаписацнакондобијањаНо
беловенаградепишесвојенајбољеромане.Обичнојетона
градазакрај,загроб,славуилијепумировину.Ткојенагра
ђен,тајпрестајеписатиилипишемемоаре,вршиконачно
поспремањекуће,поспремање гроба.Памукуседогодило
нештодруго:стекаојесамопоуздање–којегму,истина,ни
јениранијенедостајало–инаписао`Чуданосећајумени`,
својунајљепшукњигуоИстанбулу.”18

У тој „најљепшој књизи о Истанбулу”, Памук напушта
средњеивишеслојеветурскогдруштваисилазимеђупри
дошлице из анадолских касаба и села, уличне продавце и
становникебесправноподигнутихнасељанаградскојпери
ферији.Овајпутзанимагаживотизперспективемилиона
сиромахакојиуИстанбулувидесвојушансуикојипокуша
вајудасеодржеиуспејууогромномграду.Главнипротаго
нистароманајеМевлутКараташ,продавацкиселогмлека,
пилава и бозе, чијуживотну причуПамук прати у раздо
бљуод1969.до2012.године.Мевлутјесведокмногоброј
них промена уживоту града, више војних пучева, сукоба
измеђулевихидесних,комунистаиидеалиста, алевитаи
националиста.Памукјенабезмалошестстотинастраница
исписаодруштвенуисторијуИстанбуладругеполовине20.
веканауверљивијииуспешнијиначиноднизатеоријских
анализа и научних студија.Мевлут је дете републиканске
Турскекојеунекимситуацијамабиваопчињеномистери
јаматрадиционалнекултурекојунепознајеинеразуме.С
другестране,оннијениеуропејацнимодерниста–каоиве
ћинаТурака,каотурскодруштвоуцелини,Мевлутјенегде
између.Отудајеуњемучуданосећај,осећајданеприпада
временуипростору,дајенегдеизван.

ПамукнебибиоПамукдаиуписањуовогромананијепри
бегаоновојнаративнојигри.Овајпутсвиликовиговорепод
својимименом,упрвомлицу,својимјезикомиизсвојеви
зурекоментаришуистифеномен.Измеђуњихсепојављу
јенаратор,упоглављимакојасувизуелноиздвојенамалом
сличицомпродавцабозенасамомпочеткутекста.Натајна
чинјепостигнутаживостидинамичностнарације,аПамук
доказаомајсторствоупознавањукакомушкетакоиженске

18http://www.jergovic.com/ajfelovmost/orhanpamukcudanosecajumeni/
(27.07.2015)
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психологије,сдозомхумораисимпатијезаобичнеимале
људе.Евоиодломка:

„Ведиха.`Хајде,некавамтеткаСамихапокажедрвокоје
говори,позади,инекавасодведеудвориштесиријачке
цркве`,рекласамионесуотишле.Таманштосамхтела
дакажемРајихидасевишенеплашиСулејмана,дасу
сеБозкуртиТурансмирилиидадођекоднассадевој
чицама,отацјепокренуосасвимдругутему,ајасамсе
страшнонаљутиланањега.

Абдурахманефендија.Неразумемзаштосељутенаме
не.Штаможебитиприроднијеодтогада једанотацне
мислининаштадругодонасрећусвојихкћери?Самиха
јесдевојчицамаизашлаудвориште,итадасамРајихии
Ведихисаопштиодапослепетданаборавкатамовише
нисаммогаодаподнесемнесрећуњиховепотпуносаме
сестречакнадругомкрајуграда,нитоштоуњиховујед
нособнууџерицуне улазиништадруго осимхладноће,
тугеиутвараидасамодлучиодасевратимусело.

`Некнебудедасамтојарекао,аливашојсестријепотре
банистинскимужкојићејеусрећити.`

Рајиха.Незнамкакоседесилотесамсетоликонаљути
ладасуминаједномизлетелеречикојећесломитисрце
могтатице,исамасамсезачудила.`Оче,некварикћери
брак`, рекла сам.Ниједнаоднас није на продају, рекла
сам.”19

Каонаратор,ОрханПамукјекаткадексплицитноакаткад
имплицитноприсутан.Углавноммунајвишеодговарадасе
заогрнетуђимидентитетомиизградиликчијећеособине
донекле одговарати њему лично. Створио је тако плејаду
ликовакојисудонеклеонсам–одРефикауЏевдетбегу
ињеговимсиновима,прекоГалипауЦрнојкњизи,Кемала
уМузејуневиностидоМевлутаКараташаунајновијемро
мануЧуданосећајумени.Удеоаутобиографскогуњеговом
делупрепозналисумногиистраживачи,аисамПамукјето
вишепутапотврдио.

Још једна од особености појединихПамукових дела јесте
постојањеиндекса личностиидогађајана крају.То је ра
зумљиво у есејистичким делима Истанбул и Друге боје.
Индексличности,међутим,састављенјеизароманеМузеј
невиностииЧуданосећај умени.Овајпоследњи,штави
ше,садржипородичнастаблапротагонистароманаихро
нологију значајних догађаја у историји света и Турске у

19Pamuk,O.Чуданосећајумени,стр.336.
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обрађеном раздобљу. Постојање индекса, што је одлика
научнихстудија,мождаоткриватежњуписцадасењегово
делопосматраикористикаосвојеврстанисторијскиизвор.

ИзсвегаизнетогможесезакључитидајеОрханПамукпи
сац који прибегава специфичнимнаративнимиграмаи да
кодсвакогновогделатражисвојуформуиначинказивања.
Исвакипутсавеликимуспехомналазирешењекојезначи
корак напред у наративној техници. У предавању студен
тима наУниверзитетуКолумбија истакао је да „право за
довољство читања романапочиње способношћуда се ви
ди светочимапротагониста којиживеуњему, анеизван
њега”.20

Управо јето задовољстворезултатПамуковихнаративних
поигравањаиспособностидаувекбуденовиособен.
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THENARRATIVEGAMESOFORHANPAMUK

Abstract

Thepaperdealswithnarrative techniquesandmethods in thenovels
byOrhanPamukthatshowafascinatingvariety.Ithasbeenobserved
thattheopusofthiscelebratedTurkishauthorconsistsmainlyofnovels
different in themes, languages and styles. His prose ismarked by a
constant experimentingwith the formfinding somenewandunused
solutions that bring innovations from the narrative aspect not only
to the contemporary Turkish literature, but to the global literature
too.Fromhisfirst novel,CevdetBeyandHisSons (1982), until the
latest,AStrangenessinMyMind(2014),Pamukhasbeenconstantly
occupiedbynarrativegames,succeeding tosurprisehis readerswith

newnarrativetechniquesandstyles.

Keywords: Orhan Pamuk, narrative techniques, Turkish literature,
postmodernism

СлободанкаРакићШефер,
Уснежномхраму,уљенаплатну,2015.



118

Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за ро ма ни сти ку, Нови Сад

DOI 10.5937/kultura1549118K
               УДК 821.134(7/8).09

оригиналан научни рад

БУМ И НО ВИ ТО КО ВИ  
ХИ СПА НО А МЕ РИЧ КЕ ПРО ЗЕ

Сажетак:ПодручјеХиспанскеАмерикеињеговоплоднокњижевно
тлопронелисупочеткомшездесетихгодинаXXвекаширомсвета
снажангласоновојгенерацијиписацакојајествориларемекде
латрајневредностииоставилајединственлитерарнитраг.На
станкомкризетакозваногбума,чијисуносиоцибилиМ.Варгас
Љоса,Г.ГарсијаМаркес,Х.КортасариК.Фуентес,половином
седамдесетихгодинаXXвеканастаојепостбум,увидукритике
ипроменедотадашњихтоковаусмеруангажованестварности
свеснесложенихживотнихоколностиЛатинскеАмерике.Тајпо
кретједеведесетихгодинапреиначенупостмодерну,наклоњену
експерименту, политичком насиљу као непосредној стварности,
групном искуству поставангарде, глобализацији, масовним ме
дијимаисавременимтехнологијама,којисудонелиновприступ
књижевности. Разматрањем кризе књижевног стваралаштва
у Хиспанској Америци крајем XX и почетком XXI века, кроз са
гледавање нових поетика хиспаноамеричких писаца, овим радом
покушаћемодапредочимоњенуразгранатостида укажемона
тенденције,темеикарактеристикекојеформулишусамиауто
ри,књижевникритичари,научнициинашидиректнисаговорници.

Кључнеречи:хиспаноамеричкакњижевностXXиXXIвека,нове
поетикелатиноамеричкихписаца,бум,постбум,постмодерна

Уводненапомене

Хиспаноамерички континент и његово плодно књижев
но тло створили су почеткомшездесетих годинаXX века
нову генерацијуписацакојисусачинилиремекделатрај
невредности,оставилијединственлитерарнитрагнасвом
континентуиисписалинадасвезначајнопоглављеуисто
рији светске књижевности.Њихови предводници били су
ПеруанацМариоВаргасЉоса(MarioVargasLlosa),Арген
тинацХулиоКортасар(JulioCortázar),MeксиканацКарлос
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Фуентес (Carlos Fuentes) и Колумбијац Габријел Гарси
јаМаркес (GabriеlGarcíaMárquez).Ta генерација писаца,
условљена специфичним друштвеним, политичким, исто
ријским и културолошким околностима у читавом свету
(Другисветскират,Хладнират,Кубанскареволуција,По
кретнесврстаних...),утицалајенаготовосвепотоњетокове
хиспаноамеричкелитературеуцелини,каоинавећинупо
јединачнихнационалнихкњижевностишпанског говорног
подручја.

Дабисморазумелиданашњетенденцијеутом,идаљејед
нако плодноми разноврсномпрозном стваралаштву лати
ноамеричкогконтинента,покушаћемодасагледамоставове
писаца„бума”ињиховихнаследника,анарочитогенераци
јакојесупосвакуценужелеледасеодвојеодтогфеноме
наи да створе сасвимдругачију књижевност, у складу са
новим временоми потребама савременог човека.Проуча
вајући размишљања појединих хиспаноамеричких писаца,
тамошњихкњижевнихкритичара,савремениханглосаксон
ских истраживача и наших стручњака за латиноамеричке
књижевнoсти,настојаћемодаутврдимокојетемезаокупља
јуданашњествараоце,каквестиловеиправцеједонеоXXI
векнатомконтиненту,којеоколностисудоњихдовелеи
далијесавременакњижевностхиспаноамеричкихземаља
укризиилиекспанзији.

Одмаргиналнекњижевностидо
светскогфеномена

Премда је немогуће одредити тачан датум почетка интер
национализације хиспаноамеричке књижевности познате
подназивом„бум”,отомепостоједвазначајнастава.Према
првом,поменутикњижевнифеноменпочиње1958.године
смелимроманомLaregiónmástransparente(Најпрозрачни
јикрај)КарлосаФуентеса.Премадругом,преломнагодина
билаје1963,кадајеобјављенпрвироманМаријаВаргаса
ЉосеLaciudady losperros (Градипси),претходноовен
чаннаградом„BiblioteсaBreve”издавачкекућеСеишБарал
(SeixBarral)изБарселоне,каоичувеноделоХулијаКорта
сара‒„контрароман”Rayuela(Школице).Иакоједанодсве
докаиактера„бума”,ХосеДоносо(JoséDonoso)наглашава
данико:никритичари,нипублика,ниписци,нисусагласни
окотогакојикњижевнициикојаделаприпадају„буму”1и
каоњеговогзачетникаистичеКарлосаФуентеса,којисепо
јавио каопрви активан чинилац свестанинтернационали

1 Donoso,J.(1972)HistoriapersonaldelBoom,Chile:EditorialAndresBello,
p.11.
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зације хиспаноамеричкогроманашездесетих година,ипак
показатељиговоредајемеђународнаафирмацијахиспаноа
меричкогроманазапочетаделомГрадипсиВаргасаЉосе.2

ЧилеанскиписациновинарЛуисХарс(LuisHarrs)себије
приписао осмишљавање назива за поменути хиспаноаме
ричкикњижевнифеномен,алије,уочиобележавања50го
дина„бума”(2013),МариоВаргасЉосаизјавиодаотомене
постојиникаквосведочанство,идасезаправоникаданије
сазналопореклотогтермина3.Упркостомештосекаоси
нонимза„бум”користиои знатнопрецизнијитермин,тај
„другиназивкојисеутодобапојавио–’новихиспаноаме
ричкироман’–биојеуширокојпримени,алијевременом
постаомањепопуларан”.4

Међуписцекојисупроменилитоксветскелитературеиод
носчитавогсветапремашпанскомјезику,пресвегазахва
љујућисмелостидазначајсадржинепроширенаформуи
језик,дасеодвојеодлинеарногтокарадњеидаствореосо
бенодноспрема стварности, спадају:М.ВаргасЉоса,Х.
Кортасар,Г.ГарсијаМаркес,К.Фуентес,потомХ.Доносо,
Ернесто Сабато (Ernesto Sábato), Алехо Карпентјер (Alejo
Carpentier)идруги.Њиховдоприноссеогледаоиутомешто
је„романбумаповратиоширинукњижевнетрадиције.При
својиојеочевеновогромана,БорхесаиКарпентјера,Оне
тијаиРулфа.(...)Генерацијатакозваног’бума’превазишла
јемногаограничења.”5

ПоловиномXXвекароманјепостаопросторукојијетре
балодасепренесукултурниидруштвенипроблемииод
разидентитетаЛатинскеАмерике,апотребадасенапише
суштински¸ свеобухватни, целовити хиспаноамерички ро
ман(novelatotal)насталајеизжељеодноснопотребедасе
одговоринавеликадруштвенапитањатогтренутка.„Бум”
јебиоуузајамнојспрезиисаиздавачкомпродукцијом,бу
дућидапрепојавероманаCienañosdesoledad(Стогодина
самоће,1967)Г.ГарсијеМаркеса,ниделаВаргасaЉосе,ни
Фуентеса,ниКортасара,нисубилибестселериуевропским
књижарама,атиражикњигабројалисусеустотинамаоб
јављенихпримерака.Томејеумногомедопринелаевропска

2 Soldatić, D. (2002) Prilozi za teoriju novog hispanoameričkog romana,
Beograd:FilološkifakultetiKragujevac:Novasvetlost,str.55.

3 Sigüenza,C.Boom latinoamericano:Cómo lodefineMarioVargasLlosa,
11.maj 2012, 10. oktobar 2015. http://www.vivelohoy.com/entretenimien
to/8189661/boomlatinoamericanocomolodefinemariovargasllosa

4 Oviedo,J.M.(2004)Historiadelaliteraturahispanoamericana4.DeBor
gesalpresente.Madrid:AlianzaEditorial,p.229.

5 Fuentes, C. (2011) La gran novela latinoamericana. Madrid: Alfaguara,
p.291.
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клима у којој су се шездесетих година окупили протаго
нистиовогфеномена:

Creoqueamuchosescritoreslesocurrióloqueamí,quede
scubrieronqueeranlatinoamericanosalllegaraEuropa.(...)
Realmenteloquesellamóelboom,esemovimientodenar
radores latinoamericanos,naceencierta formaenEuropa,
porquegraciasaEuropa,graciasaladistancia,losescrito
reslatinoamericanosseconocenentresi,empiezanasentirse
miembrosdeunafamiliacomún.6

Пола века „бума” обележено је 2013. године у земљама
шпанског говорног подручја, али и у читавом свету.Иако
јетегодинеобјављенонеколикостудијакојесавременске
дистанцесагледавајупоменутифеномен,савременипогле
ди,премдаоткривајузначајнепојединости,ипакнедоносе
суштинскеновине.Међуњимасеиздвајаобимнаибогато
опремљена студија каталонског писца и новинара Ћавија
Ајена (XaviAyén)Aquellosañosdelboom.GarcíaMárquez,
VargasLlosayelgrupodeamigosquelocambiarontodo(Оне
године бума.ГарсијаМаркес,ВаргасЉосаи групаприја
тељакојисусвепроменили),овенчананаградомGaziel за
биографијуимемоаре2013.Проговарајућиочетворицинај
већих писаца „бума”,њиховом недавно преминулом књи
жевномагентуКарменБалсељс (CarmenBalcells), каоио
другимромансијеримакоји су сврстаниу теоквире,Ајен
истичедаје„бум”био„најважнијидогађајукњижевности
нашпанском језикууXXвеку,ида јенашемлитерарном
осећањудонеобогатствоидубину”.7

Постбумипостмодернау
хиспаноамеричкојкњижевности

Половином седамдесетих година XX века, промена дру
штвенихиполитичкихоколностидовелаједокризеновог
хиспаноамеричкогромана,изкојејепроистекао„постбум”
илиnovísimaprosahispanoamericana(најновијахиспаноаме
ричкапроза,1975‒1990),предвођенагрупомписацакаошто
суЧилеанацАнтониоСкармета(AntonioSkármeta),чијисе

6 „Мислимдасемногимписцимадесилоистоштоимени,дасуоткрили
дасуЛатиноамериканцикадасустиглиуЕвропу.(...)Заправо,тошто
сезове’бум’,тајпокретлатиноамеричкихпрознихписаца,рођенјена
известанначин уЕвропи, јер су се захваљујућиЕвропи, захваљујући
раздаљини,латиноамеричкиписцимеђусобноупозналиипочелидасе
осећајуделомзаједничкепородице.”ВаргасЉоса,личнакомуникација
22.јун2015.

7 Ayén,X.(2014)Aquellosañosdelboom.GarcíaMárquez,VargasLlosayel
grupodeamigosquelocambiarontodo(KindleEdition),Barcelona:RBA
Libros,pos.58.
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романSoñéquelanieveardía(Сањаосамдаснеггори,1975)
сматразачетком„најновијехиспаноамеричкепрозе”,потом
ЧилеанкарођенауПерууИсабелАљенде (IsabelAllende),
ПеруанацАлфредоБрајсЕћенике(AlfredoBryceEchenique),
АргентинацМануелПућ(ManuelPuig),писацизХондураса
садржављанствомГватемалеАугустоМонтеросо(Augusto
Monterroso), Мексиканка Лаура Ескивел (Laura Esquivel),
Кубанкау егзилуСоеВалдес (ZoéValdés)имногидруги.
Речјеовеомахетерогенојгрупиписацачиједелојестилски
различито,пачакисупротно:докјеједнаструјанаставила
да стваракњижевностна трагу „бума”, друга сеотворено
побунилапротивтогтока,сматрајућигаодвишеизвешта
ченимисклонимекспериментунепримереномтренуткуи
окружењу.У„постбум”генерацијииздвајасеигрупаписа
цакојасебавилатрагањемзаиновацијомуформи,чијизна
чајни припадници су, између осталих, аргентински писац
ипреводилацНесторСанћес (NéstorSánchez), авангардни
МексиканацСалвадорЕлисондо(SalvadorElizondo)инео
барокникубански ауторСевероСардуј (SeveroSarduy).У
сваком случају, „хиспаноамерички роман као врста не ис
пољава знакеисцрпљеностиили губиткаизражајне снаге.
Напротив,већпризнатимауторимапридружилисуседруги,
немањезанимљивиписци.”8

MексичкиписацКарлосФуентес,аутордвезначајнеесеји
стичкокритичке књиге о хиспаноамеричкој књижевности,
La nueva novela hispanoamericana (Нови хиспаноамерички
роман, 1969)иLagrannovela latinoamericana (Велики ла
тиноамеричкироман,2011),сагледаојетоковетеразуђене
прозеизнутра,удоба„бума”каоњеговактер,исавремен
скедистанце,готовополавекакасније,каокритичариод
личанпознавалацсвихпотоњихтоковафеноменаококојег
се, рекли бисмо, крећу све књижевне тенденцијеХиспан
скеАмерикеупротеклихпедесетгодина.Фуентеснарочито
издваја једногписца, ствараоцакојиприпада свимнивои
ма нове и савремене хиспаноамеричке прозе: „пребуму”,
„протобуму”,„минибуму”,„суббуму”иФуентесовомно
воосмишљеномтермину„бумеранг”,атојеХосеДоносо,за
когамексичкиписацтврдидапишесвојаделаудухусер
вантесовскетрадиције–онакокакобиихчиталацписао.9
Заразликуод„бума”,којијествориоинтерноимеђународ
нотржиштехиспаноамеричкекњижевности,Фуентеснове
тенденцијеназива„бумерангом”јеркњижевнимствараоци
ма тог континента уXXI векумахом недостаје добра ди
стрибуцијаипротокинформација:„Одбумадобумеранга:

8 Солдатић,Д.нав.дело,стр.60.
9 Fuentes,C.(2011),нав.дело,стр.294.
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изузевнеколикослучајева,каоштосуЛаураЕскивел,Иса
бел Аљенде или Луис Сепулведа, латиноамерички роман
данасостајеусвомнационалномгету”.10Наиме,умногим
земљамаЛатинскеАмерике,наконштосукњигетридеце
нијестизаледочиталацаширомшпанскогговорногподруч
ја, војне диктатурепоново су затвориле границеи већина
објављенихделаостајалајеунационалнимоквирима.

Собзиромнатодаимадодирнихтачакаса„бумом”,којије
такођетежиоиновацијамаистварањунових,оригиналних
естетика,постмодернаистовременопредстављаиафирма
цијуинегацијутогфеномена.Премдасуупочеткуодбија
лиипорицалиидејенасталеудоба„новогромана”,писци
постмодерневременомсунаставилидаекспериментишуса
наративномструктуромнаслеђеномодписаца„бума”.Кра
јемXXипочеткомXXIвекамаштајепрешлаудругиплан,а
новиреализам,свакодневицаипрепознатљиветеме,поста
лисуводећикњижевниелементи,праћенипреиспитивањем
званичнеисторијеидемистификацијоммитова.

McOndoгенерација

TокомпоследњедведеценијеXXвека,ЛатинскаАмерика
је доживела нове промене, условљене низом друштвених
околности, заснованих на неолибералној реорганизацији
економије,културнојглобализацијиитехнолошкокомуни
кацијскомнапреткукоји суодредилиправацу савременој
фикцијитогподнебља.

Конкретан књижевни производ те радикалне промене у
начину размишљања била је антологија кратке приче под
називомMcOndo (GijalboMondadori, Барселона 1996), ко
ју су приредили enfantsterribles чилеанске књижевности,
Алберто Фугет (Alberto Fuguet) и Серхио Гомес (Sergio
Gómez).Поменутазбиркадонелајекритикукапиталистич
когтржиштакрозновувизијулатиноамеричкестварности,
у којој су, супротно митском Маконду Габријела Гарсије
Маркеса, обитавали Мекдоналдс ресторани и Мекинтош
компјутери,шопингмолови, кабловска телевизија, загађе
њеживотнесредине,хибриднакултураиглобализација.У
McOndосветује„великатемалатиноамеричкогидентитета
(Космо?)уступиламестоличномидентитету (Косам?), а
критеријумзаодабирписацабилајестароснадоб(година
рођењаизмеђу1959.и1971.године),баремједнообјављено
дело,признањеунутарнационалнихграницаиприложена

10Исто,стр.295.
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необјављенаприча.”11Таантологијасачињенаодседамна
естпричамладихписацакојистварајунашпанскомјезику,
билајепокушајдасепресвегапредставиновалатиноаме
ричкапроза:урбана,хиперреална,супротнамагичномреа
лизмукојиједоминираоевропскомрецепцијомлатиноаме
ричкекњижевностиодшездесетихгодинаXXвека,ближа
северноамеричкојпопуларнојкултури,сановимтехнологи
јамакојесусвевишепродиралена јужноамеричкиконти
нент.12Предговорантологије,подназивомPresentacióndel
paísMcOndo(ПредстављањеземљеМекондо),својеврстан
је„књижевниманифестновегенерацијелатиноамеричких
писаца”13 чији су главни представници од 1996. до данас
остварилизначајнукњижевнукаријеру:ЕдмундоПасСол
дан(EdmundoPazSoldán),ХорхеФранко(JorgeFranco),Пе
дроХуанГутјерес  (PedroJuanGutiérrez),МариоМендоса
(MarioMendoza),РодригоФресан (RodrigoFresán),Хаиме
Бејли (JaimeBayly),СантјагоГамбоа (SantiagoGamboa) и
други.

Дведеценијекасније,угледнипрофесорисавременехиспа
ноамеричкекњижевностинасеверноамеричкимуниверзи
тетима, Тимоти Робинс (TimothyR.Robbins) иХосе Еду
ардоГонсалес(JoséEduardoGonzález),закључилисудаје
естетикаMcOndaуправопалаузамкукојујепокушалада
избегне: „WhileMcOndo tried to combat the uniformvision
of theLatinAmericannarrative, it creates anothermonolithic
dichotomyofLatinAmericanexperience”.14Истегодине,Ед
мундоПасСолданјеуинтервјуузачилеанскидневнилист
LaSegundaсамокритичнопризнаопогрешнемотивекојима
серуководилањеговагенерација:

Al luchar contra un estereotipo, una generalización como
ladequeAméricaLatinaerauncontinenterealistamágico,
dondeloextraordinarioescotidiano,nosfuimosalotroextre
moycreamosotroestereotipo,otrageneralizacióncomola
dequeelcontinenteesmásbienurbano.Qusimosreemplazar
laidealdelescritorcomprometido,otrageneralización,por

11Fuguet,A.andGómez,S.PresentacióndelpaisMcOndoinMcOndo,март
1996.2.октобар2015.http://www.mml.cam.ac.uk/spanish/sp13/popculture/
premcondo.pdf

12KovačevićPetrović,B.HispanoameričkapričaodMakondadoMcOndau:
Antologija hispanoameričke pričeXX(I) vekaVečita smrt od ljubavi jača,
priredilaKovačevićPetrović,B.(2012),Beograd:Tanesi,str.374375.

13Palaversich,D.(2005)DeMacondoAMcOndo.Senderosdelapostmoderni
dadlatinoamericana,México:PlazayValdés,p.34.

14Robbins,T. andGonzález, J.E. (2014)NewTrends inContemporaryLa
tinAmericanNarrative.PostNational Literatures and theCanon (Kindle
Edition) eds. Robbins,T andGonzález, J. E. (2014)NewYork: Palgrave
Macmillan,pos.189.
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ladelescritorpreocupadosóloporsiobra.Algoquetampoco
somos.Perdimos losmatices, yen literatura losmatices lo
sontodo.15

Crackгенерација

Crack група званично је настала као последица естетике
„прљавогреализма”(realismosucio,dirtyrealism)инакло
ностињенихприпадникапремаделумексичкогписцаХу
анаРулфа(JuanRulfo),чијијероманPedroParamo(1955)
утицаонаписце„бума”,алиинабројнепотоњегенерације
књижевнихстваралаца.Идеологијатогпокретаизраженаје
упрогласуподназивомCrackManifestoобјављеном1996.
godine,којисупотписалиПедроАнхелПалоу(PedroÁngel
Palou),ЕлојУрос(EloyUrroz),ИгнасиоПадиља(IgnacioPa
dilla),РикардоЋавесКастањеда(RicardoChávezCastañeda)
и једна од кључних фигура савремене хиспаноамеричке
прозе,ХорхеВолпи(JorgeVolpi).Ужељидастворекњижев
носткојаће,натрагуборхесовскетрадиције,битисамасвој
протагониста,ауториcrackaувелисуукњижевносттермин
„дубокоумнироман” (novelaprofunda,deeply serachingno
vel).Њиховодноспремаканону„бума”биојенаизгледсу
протанмекондистима,подстакнутидејомда(изнова)створе
амбициозан,целовитроманкојићеутицатинатодачита
лац испише сопствену стварност у личном свету.С друге
стране,типретежномексичкиписцитакођенисужелелида
опонашају„бум”,алисуосећалиснажнупотребудаврате
романуинтелектуалнуснагукојајепоњиховоммишљењу
недостајала„постбум”генерацији.

Mексичка списатељица и новинарка, добитница награде
„Сервантес” 2013. године, Елена Понијатовска (Elena Po
niatowska), сматра да је латиноамерички crack био књи
жевни феномен са највећим одјеком после „бума”,16 док
КарлосФуентеспримећуједајеcrack„првакњижевнаге
нерација након ’бума’ која је себи дала сопствено име”.17
ФуентесистичеПадиљукао„писцакојистварапоугледу

15„Борећисепротив једногстереотипа, генерализацијепопуттогада је
ЛатинскаАмерикаконтинентмагичногреализма,где јенеобичносва
кодневнапојава,отишлисмоудругукрајностистворилидругистерео
тип,другугенерализацију,попуттогадајенашконтинентурбан.Желе
лисмодазаменимоидеалангажованогписцадругомгенерализацијом:
дајеписацусредсређенсамонасвоједело.Нитонијенашакарактери
стика.Изгубилисмонијансе,аукњижевностинијансесунајважније.”
Ramírez,J.C.(8.септембар2014),EdmundoPazSoldán:Boliviadebería
llegaralmarsintenerunaposturafundamentalist,LaSegunda,p.27.

16Poniatowska,E.(26.jun2003.)Boxyliteraturadelcrack,LaJornada.http://
www.jornada.unam.mx/2003/06/26/03aa1cul.php?origen=index.html&fly=1

17Fuentes,C.(2011)нав.дело,стр.360.
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на сервантесовску традицију, настојећи да обнови језик
изнутра”,18аВолпијакаоауторакоји„неподлежеизазову
дароманудаавангардниформат,у складусанаучномре
волуцијомперцепције ствари”,19 нарочито упрозномделу
онацизмуEnbuscadeKlingsor(UpotrazizaKlingsorom),за
којеје2001.годинедобионаграду„BiblioteсaBreve”.

Требаиматиувидуидасусекњигеписацаcrackaпродава
леискључивоукомплету,јерњиховиауторинисудозвоља
валидасероманиприпадникатегрупечитајупонаособ,20
каоидајеcrackпокретчинилагрупапријатеља,духовних
сродника,којисунепрестановодилибригу једниодруги
ма.ТојеподстаклоаргентинскогписцаРодригаФресанада
ироничноприметидајетајсплетоколностидовеодотогада
„њиховопријатељство,попутсвихвеликихпријатељстава,
временомослабиинестане”.21

ХиспаноамеричкапрозауXXIвеку

Упркосборбискњижевномпрошлошћу,баласту„бума”и
значајнимдруштвеним(махомнегативним)променамаши
ромЛатинскеАмерике,XXIвекјетомпросторудонеооби
љероманаизбиркипричатрајнекњижевневредности,који,
генералногледано,јошувекнисудовољнозаживелиупре
водиманадругејезике,нитисуузначајнојмериистраже
нисанаучнетачкегледишта.Упротеклихдесетакгодина,
широмпланетесуодржанисусретиписацакојисупомогли
да се боље сагледа савремени тренутак хиспаноамеричке
прозе.Године2003.издавачкакућаСеишБаралорганизова
лајеуСевиљисусретлатиноамеричкихписацаподназивом
PalabradeAmérica (РечАмерике),накојемсусеокупили
РобертоБолањо (RobertoBolaño),ХорхеФранко,Сантјаго
Гамбоа(SantiagoGamboa),МариоМендоса,ИгнасиоПади
ља,ЕдмундоПасСолдани други. Болањо, који је поми
шљењувећинеданашњихписацаикњижевнихкритичара
најјачиглассавременехиспаноамеричкекњижевности,на
гласиојетомприликомдаданашњиписциХиспанскеАме
рикепотичуодрадничкекласе,дасуизнижегилисредњег
слоја, да је јединошто траже извесно поштовање и јавно
признање,каоидалатиноамеричкакњижевностимасветлу
будућност,упркосотужномнаслеђукојејојјеостављено.22

18Исто,стр.362362.
19Исто,стp.365.
20Poniatowska,нав.дело.
21Robbins,TandGonzález,J.E.нав.дело,стр.59.
22Bolaño,R. 21. децембар2010, 30. септембар2015,Entre paréntesis (1)

–„Sevillamemata“,Uninstantedecaos.http://uninstantedecaos.blogspot.
rs/2010/12/entreparentesis1sevillamemata.html
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Сдругестране,поводомпедесетгодина„бума”,колумбијски
градКартахена деИндијас је 2013. године окупио бројне
значајнесветскеписце,амеђуњимаиданасјединогживог
писца„бума”,нобеловцаМаријаВаргасаЉосу,којијетом
приликомизјавиодасуауториновогхиспаноамеричкогро
манапреполавекаотвориливратакојаникаданисупоново
затворена.23

Велики значај за сагледавање токова савремене хиспано
америчке прозе има и неколико антологија објављених у
XXIвеку,чијапретечајезбиркаOndayescrituraenMéxico:
jóvenesde20a33años (Новиталасикњижевноствара
лаштвоуМексику:младиод20до33године,1971)Марго
Гланц(MargoGlantz),која једефинисалаавангарднукњи
жевностЛатинскеАмерике.24Требаспоменутииседамде
сетприча савремених ауторарођенихпосле1960. године,
у избору Едуарда Бесере (Eduardо Becerra) Líneas aéreas
(Ваздушнелиније)из1999.године(међукојима,зачудо,не
маРобертаБолања).HayFestivalје2007.годинеокупио39
латиноамеричкихписацакојинисуималивишеод39годи
на, а ГидоТамајо (GuidoTamayo) је на основу тога сачи
нио збиркуBogotá 39.Antología de cuento latinoamericano
(Богота39.Антологијалатиноамеричкеприче).Мотивте
антологијебиојеставдаодМакондаиМеконданијеоста
ловишеништа.25Годинуданакаснијепојавиласејошједна
значајна,овогапутадигиталнакњига:El futuronoesnue
stro:NarradoresdeAméricaLatinanacidosentre1970y1980
(Будућностнијенаша:ПриповедачиизЛатинскеАмерике
рођениизмеђу1970.и1980)којујеприредиоДијегоТрељес
(DiegoTrelles)26унамеридаприкаженајразноврснијетеме
којезаокупљајуактуелнулатиноамеричкупрозу.Ипак,нај
већиантологијскиподухватнаправилајешпанскаиздавачка
кућаPáginasdeEspumaкојајеизмеђу2000.и2010.објави
лапетотомнипрегледсавременогприповедачкогстварала
штванашпанскомјезику,подназивомPequeñasresistencias
(Незнатни отпори), којим су обухваћени писци рођени
после 1960. године, са барем једном објављеном збирком
прича.

23Marcos,A.27. јануар2013,Losescritoresdifíciles,ElPaíshttp://cultura.
elpais.com/cultura/2013/01/27/actualidad/1359309195_497227.html

24Назначајнијапричаизтезбиркеје¿Cuáleslaonda?(Којијефазон)Хо
сеаАгустина(JoséAgustín)из1968.године,којајеотворилановепутеве
мексичкепрозе.

25Manrique Sabogal,W. Nómadas literarios, (8. септембар 2007), El País
http://elpais.com/diario/2007/09/08/babelia/1189208353_850215.html

26Trelles,Diego(2008)Elfuturonoesnuestro,Piedepáginahttp://www.pie
depagina.com/redux/04/08/2008/elfuturonoesnuestro2/
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Настојећи да овим истраживањем обухватимо што више
токова савремене хиспаноамеричке прозе, истовремено
увиђамо да геополитичка разуђеност, тематска разноли
костимноштвокњижевнихтенденцијаомогућавајуразне
приступеиподеле,каоиданампросторнедозвољавада
сагледамовишеодсасвиммалогделатогкњижевногбогат
ства.Ипак,издвојићемонеколикогрупакојесмоодредили
наосновуувидаукључнулитературуобјављенунатуте
муупротеклихнеколикогодина,нашпанскомиенглеском
језику.

УпоменутојкњизиLagrannovelalatinoamericanaједанод
најбољих познавалаца старих и нових књижевних токова,
КарлосФуентес,примећујепроцватженскекњижевнесце
неуXXIвекуиприсуствомодерногградауромануипри
поветки;ониздвајадвакључнаелементакарактеристична
засавременукњижевност–маштуијезик,инаглашавадаје
речкојомбисеонамогланајпрецизнијеисказати:variedad,
разноврсност.27

Међутим, поред консултовања постојеће литературе, сма
тралисмодабиваљалоидаизпрверукедобијемоинфор
мацију о збивањима у латиноамеричкој књижевности, те
смосеобратилинашемугледномпреводиоцуиписцуБран
куАнђићу,којивећ25годинаживиуАргентини.Анђићје
једанодзачетникаширења„бума”насрпскомјезику:1978.
године је заједно саДалиборомСолдатићем приредио те
матскибројчасописаДело„Вавилонскабиблиотека”,ато
комкаријереје,заједносаЉиљаномПоповићАнђић,превео
насрпскијезикнекаоднајзначајнијихделалатиноамерич
кихписацаXXиXXIвекаиприредионеколикоантологија
хиспаноамеричкеиаргентинскеприповетке,укључујућии
најновију,Борхесовадеца(Агора,2012),којаобухватапри
ченеколикоауторачијаименаиделанаводимоуовомчлан
ку.28ЗахваљујућиБранкуАнђићу,добилисмоизпрверуке
потврдудаједиктатурауземљамаЛатинскеАмерикеоста
вилапоследицеинакњижевност.Наиме,многиписцису
деведесетихгодинанапустилиземљу,анекиилитературу:

„Кад се завршила диктатура, деведесете су у Латинску
Америкудонеленеолиберализам;упочеткутонијеодмах
такосхваћено,аликадјепослеизвесногвременапочела
крађасадверуке,људисусхватилидатобашинијерај
наземљи,ипочелисудапишунекеконјунктурнерома
не,какобибили’светскиљуди’,анајпопуларнијитермин

27Fuentes,C.нав.дело,стр.333.
28Задаљаистраживања:http://www.vbs.rs/scripts

cobiss?id=1642057082478451



129

БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ ПЕТРОВИЋ

биоје’глобализација’.Свисухтелидабудуглобалнипи
сци,итосеодразилонајезик:почелисудапишушпан
скимкојисенигденеговори,неутралнимшпанскимкоји
јемогаодабудеуШпанији,уБоливији,билогде.”29

СобзиромначињеницудајехиспаноамеричкапрозаXXI
векаумногомеподутицајемглобалнихсавременихтоковаи
трендова,романиобјављениупротеклихпетнаестакгодина
знатносукраћи,сажетији,честоједноставнији,икаконам
БранкоАнђићпотврђује,мањеамбициозни:

„Сматрамдајенегативнотоштојекодписацарођенихиз
међупознихпедесетихиранихседамдесетихопаониво
амбиције.Свакидругиизјављује:Не,јанежелимдана
пишемтоталнироман,јахоћуданапишемunahistorieta,
unahistoriasencillita(кратку,једноставнупричу),штојеу
реду,алибибилолеподасенекопоновоодважинаризик.
Свионису,штобирекаоКортасар,хтелидапобеденапо
ене,никонијехтеодапобединокаутом,изатосупочели
дапишукњигекоједржеводу.”30

ПремдасестичеутисакдаданашњакњижевностХиспанске
Америкеиде „линијоммањеготпора”, у свакој од земаља
тогконтинентаистичесечакпонеколикодесетинаписаца
којисустваралиилистварајукњижевностврхунскогквали
тета.ПојединцикојеовомприликомиздвајамосуЧилеанац
РобертоБолањо,окојемћемоговоритиунаставку,Мекси
канацХорхеВолпи,ерудитакојификцијиприступакаоин
струментузаразумевањесвета;РодригоРејРоса (Rodrigo
ReyRosa)изГватемале,којистваранатрагуБорхесовеесте
тике и исказује снажноинтересовањепреманационалном
и домородачком наслеђу, фолклору и усменој традицији;
АргентинацСесарАира(CésarAira)склонестетскимпои
гравањима,чијијунациодкрвиимесанагињуразочарању,
страху, греху, илузији и насиљу, као и најпревођенији ар
гентинскиписацуXXIвеку,ГиљермоМартинес(Guillermo
Martínez),чијакњижевнаособеностпочивауњеговојоснов
нојвокацијидоктораматематичкихнаука.

Насиље,детективскироманинарколитература

Савремени хиспаноамерички роман, настао у особеним
друштвенополитичким околностима, почива на глоба
лизованој економији и масовној култури, као и на „нар
котизацији”друштвакоје јеу страхуоднасиљаизазваног

29Анђић,Б.(7.септембар2015)личнакомуникација.
30Исто.
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присуствомбројнихнаркокартела.31Развојудетективскоги
криминалистичкогромана(novelanegra),апотоминарко
литературекаоподжанраукњижевностиСредњеи Јужне
Америке,допринелисусветскитокови,војнедиктатуреше
здесетихгодинауЛатинскојАмерицииполитичконасиље
каоњиховапоследица.Актуелниписцитогдобамасовносу
одлазилиуегзилилиузатвор,убијанисуимучени,ивла
дала јеклимаопштегполитичкогнасиљаинетолеранције
којајеједнакозахватиланеписменесељаке,интелектуалце
иуметнике.32Савременитокови„црне”књижевностидоне
лисуновипросторписциматогподнебља„дапонудесвоју
верзијустварностиидакрозкњижевносткаоестетскиком
промисизразесвојукритичкумисао”.33Ипак, требанапо
менутида јепочеткомXXIвека (2000. године) „бумовац”
МариоВаргасЉосанаписао једанодсвојихнајуспелијих
романаLafiestadelchivo(Јарчевафешта),смештенусу
роводобадиктатуреЛеонидасаТрухиљеуДоминиканској
Републици.

Међу романима постбум писаца који се баве „црним” то
комновехиспаноамеричкекњижевности,позначајуиути
цајусеиздвајајуEltestigo(Сведок,2004)МексиканцаХуана
Виљора (JuanVilloro), Insensatez (Безумље, 2004) иTirana
memoria(Суровосећање,2008)писцаизХондурасаОрасија
КастељаносаМоје (HoracioCastellanosMoya),Delirio (Де
лиријум,2007)КолумбијкеЛауреРестрепо(LaurаRestrepo);
Acerca de Roderer (Повест о Родереру) иCrímenes imper
ceptibles(Неприметнизлочини)ГиљермаМартинеса,каои
делаобновитељакубанскедетективскепрозеЛеонардаПа
дуреФуентеса(LeonardоPadurаFuentes).Требаспоменути
ипрозуХорхеаФранкаРамосаизКолумбије,аутораврсног
романаRosarioTijeras(РосариоМаказе,1999),којисебави
актуелнимдруштвенимпроблемимаусвојојземљиичији
су(анти)јунациплаћенеубицеидилеридроге,каоироман
Abrilrojo(Црвениаприл,2011)ПеруанцаСантјагаРонкаљо
ла(SantiagoRoncagliolo),чијијунакпокушавадарешисе
ријусурових,ритуалнихубиставатокомУскршњенедеље.

РобертоБолањо

Чилеанскиписац бурне биографије и одвише краткогжи
вота (1953‒2003)дабиупотпуностиоствариосвојукњи
жевну каријеру, по мишљењу велике већине критичара и

31DeCastro, J.E.TheContemporarySpanishAmericanNovel:Bolañoand
after(KindleEdition),eds.Corral,W.,DeCastro,J.E.andBirns,N.(2014),
NewYork,London,NewDelhi,Sydney:Bloomsbury,pos.615.

32Oviedo,J.M.нав.дело,стр.434435.
33Орси,Г.(6.октобар2015),личнакомуникација.
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историчаракњижевностипомерио јеграницехиспаноаме
ричке,паисветскелитературе,створиосасвимновупози
цију на књижевном пољу и заузео централно место у са
временојкњижевноститогконтинента.34Противник„бум”
генерације, сматрао је да је нови хиспаноамерички роман
„донеоозбиљанестетскипроблемидасуњеговиписци,а
нарочитоњиховиепигони,одвелилатиноамеричкуфикци
јуућорсокак”.35Сдругестране,ниједанхиспаноамерички
писацпосле„бума”нијеобасуттоликимпохваламаимеђу
народномпажњомкаоБолањо.Онје,такође,јединисавре
мениписацтогподнебљачиједело јепредметтемељних,
премдајошувекспорадичнихнаучнихистраживања.

УпркостомештосуБолањоваделаобјављенаупреко40зе
маља,саизузеткомњеговогпостхумнопубликованогрома
на2666,окарактерисаногкаоlatormentaperfecta36(саврше
наолуја),којијеизазвао„болањоманију”ипостигаовелики
успехширомсвета,заосталењеговекњигемоглобисерећи
дајошувектражепутдочиталацаваншпанскогговорног
подручја.Сдругестране,чакдваБолањовадела(поменута
2666иLosdetectivessalvajes,Дивљидетективи)сврстанасу
међустотинунајбољихкњиганаписанихнашпанскомјези
куупротеклихдвадесетпетгодина.37

Болањоводело јеестетиказасебе,његовутицајнасавре
мене књижевне тенденције не јењава,штавише, могло би
серећидајесвеснажнији.Његовцелокупниопуспредста
вља„анатомијузла“38сачетириврстеликова:„theAccom
plice,theDictator,theSociopathandtheAdministrator”39који
изазивајукошмаринемиркодчитаоца.

Популарнакултура,новетехнологије,
аутобиографскапроза

Аутобиографскапрозаихроника(данасприхваћенаинапо
пулистичкоминаакадемскомнивоу)свеприсутнесууса
временојхиспаноамеричкојкњижевности.Једанодразлога

34Oviedo,J.M.нав.дело,стр.459.
35Andrews,C.(2014)RobertoBolaño’sFiction.AnExpendingUniverse(Kin

dleEdition).NewYork:ColumbiaUniversityPress,p.345.
36Corral,W.Unañoenlarecepciónanglosajonade2666,in:RobertoBolaño:
Rupturayviolenciaenlaliteraturafinisecular(KindleEdition),ed.RíosBa
eza,F.A.(2010),México:EdicionesEón,p.327.

37Lasmejores100novelasdelalenguaespañolaenlosúltimos25años:https://
novelashispanas.wordpress.com/lasmejores100novelasdelalengua
espanoladelosultimos25anos/

38Andrews,нав.дело,стр.198.
39Исто,стр.188.
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извеснопочиваутомештосемногиписцибавеновинар
ствомиштофрагментарникарактерхроникеодговарастилу
савременогживота.ТојгрупиписацаприпадаиАлехандро
Самбра (AlejandroZambra), themost highly regardedwriter
of his generation40 који „аутобиографикционализује” своју
поетику.

Масовнимедијисубезмалодведеценијеприсутниусавре
меномроману,попутLamendiga(Просјакиња,1998)Сеса
раАире,Sueñosdigitales(Дигиталниснови,2000)Едмунда
ПасаСолданаилифотографскогроманаTinísima(ДрагаТи
на,1992)ЕленеПонијатовске.Интересовањезапопуларну
културунарочитодолазидоизражајауделуновијегдатума
Óscar y lasmujeres (Oскар ижене, 2013)Сантјага Ронка
љола,којиговориоромантичниммукамаписцателеновела;
поглавља те књиге продавана су у фељтонском електрон
ском издању пре негошто је књига објављена, будући да
се Ронкаљоло од почетка каријере формирао као мулти
медијалникњижевникиактивнитвитераш.41

Међу савременим хиспаноамеричким писцима има доста
блогера,коментаторасветскихактуелнихзбивањаипажљи
вихчиталацаикритичаракњижевности.Једанодњихјепо
менутиЕдмундоПасСолдан,42којијезакњигуEldeliriode
Turing(Туринговделиријум,2006)оантиглобалистичкимха
керимаунеолибералнојБоливијидобиоНационалнунагра
дузакњигугодине.Веомапопуларанблогимаивишестру
конаграђиваниХорхеВолпи,чијаделасупреведенанапре
ко25језика.Његовипостовиуказујунаактуелнепроблеме
друштва,криминал,дрогуиулогукњижевностиикултуре
усавременомсвету.43Међукњижевницаманајвишепажње
привлачи изузетно посећен блог Сое Валдес44, добитнице
францускенаградезаљудскаправа2012,којасвакодневно
објављујеинформацијевезане закубанскуисветскукњи
жевностиуметност,  критикурежимадинастијеКастрои
друштвенополитичкеактуелности.

40RodríguezFreire,R.andZambraA.TheContemporarySpanishAmerican
Novel:Bolañoandafter(KindleEdition),eds.Corral,W.,DeCastro,J.E.
andBirns,N.(2014),NewYork,London,NewDelhi,Sydney:Bloomsbury,
p.10540.

41Twitter:https://twitter.com/twitroncagliolo,5.октобар2015.
42Blog: http://www.elboomeran.com/blog/117/riofugitivoblogdeedmundo

pazsoldan/,5.октобар2015.
43Blog:http://www.elboomeran.com/blog/12/jorgevolpi/,7.октобар2015.
44Blog:http://zoevaldes.net/category/blog/,7.октобар2015.
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Нужносенамећепитањеколикосавременетехнологијеза
истаутичунакњижевнетоковеуXXIвеку.Одговорнато
донекледајуРобинсиГонсалес:

WebelievethatthemainimportanceoftheInternetforrecent
LatinAmericanwritersistheuseofcyberspaceasacommu
nicationanddistributiontoolandnotsomethingthatwillra
dicallychangethestructureofliteratureorhelpwriterscre
atepostnationalcommunitiesthatwilldisengagethemfrom
theirlocality.45

Новитоковиженскекњижевности

Последњих деценијаXX века дошло је до значајних про
менауженскојкњижевностиЛатинскеАмерике,будућида
сумногесписатељицедоживеле„политичкурепресијуко
ја је из корена изменила друштвени поредак”.46 Трагајући
засопственимгласом,онесумораледапревазиђугранице
цензуре,моралнихиполитичкихограничењаипредрасуда,
какобипасивнуулогузаменилеснагомречи.Томесунаро
читодопринеладватекстаиз1985.године:Malaspalabras
(Ружнеречи)ЛуисеВаленсуелеиAlgunas consideraciones
sobrelamujerylaliteratura(Неколикоразматрањаожении
књижевности)ГриселдеГамбаро(GriseldаGambaro).Напо
мињемоидајетридеценијекасније,кадајојјеурученана
града„Сервантес”,ЕленаПонијатовска,једнаодкњижевни
цакојесусвојимлитерарним,критичарскиминовинарским
деломобележиле стваралаштвоЛатинскеАмерике,посве
тиласвојговорисвојунаградуженамауЛатинскојАмери
ци.Ипак,усвомопсежномистраживањуженскекњижев
ностиХиспанскеАмерике,МаријаТересаМедеирос(María
TeresaMedeiros)пишедајој јекњигаHastanoverte,Jesús
mío(Dosusretastobom,dragiIsuse)ЕленеПонијатовскеиз
1969.годинеотворилановехоризонтезаразумевањелати
ноамеричкежене,докјечитањемЛуисеВаленсуелеуочи
ла да управо списатељице откривају неизражене аспекте
тамошњестварности.47

Једна од најуспешнијих књижевница Латинске Америке,
ИсабелАљенде(IsabelAllende),својимпрвимроманомLa
casade los espíritus (Кућачуднихдуша,1982)начинила је
прекретницууженскојпрозитогконтинентаиозначилакрај
монопола мушких писаца. Чилеанска списатељица отво
рила је пут другим књижевницама чија су дела доживела

45Robbins,T.andGonzález,J.E.нав.дело,стр.289.
46MedeirosLichem,M.T.(2006)Lavozfemeninaenlanarrativalatinoame
ricana:unarelecturacrítica.Chile:EditorialCuartoPropio,p.34

47Исто,стр.13.
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великиуспехнатржишту(пресвегакодлитерарне,апотом
икодфилмскепублике),чимејепочелановаетапахиспа
ноамеричке књижевности. Према званичној информацији
објављеној у тренутку писања нашег рада,ИсабелАљен
деимадвадесетдвеобјављенекњиге,продатеушездесет
двамилионапримерака,48аускладусанашомтврдњоми
закључцимадокојихдолазимоуовомистраживању,каже:

„Пишем са мање придева, директније, реченице су ми
краће.Аливременасусепроменила,вишесенепишеба
рокнимстиломшездесетихиседамдесетихгодина,јерје
ионеволуирао,имислимданамјемодернатехнологија
донелакраћукомуникацијуинестрпљивијечитаоцекоји
вишеволесликеинепосреднустварност.Тојебезикакве
сумњеутицалонакњижевност.Елементи’магичногреа
лизма’унекимпричамасуприхватљиви,унекимане.Не
можеседодаватисоибиберусвештонекопише.”49

ЈеднаструјауженскојкњижевностискрајаXXипочетка
XXIвекапосежезасигурнимсредствимаитемама(магич
ниреализам,еротика,мелодрама,феминистичкавизија),а
нарочитозначајномкњижевницомтогтокасматрасеЛаура
Ескивел (Laura Esquivel), ауторка романаComo agua para
chocolate(Каоводазачоколаду,1989).Другаструја,знатно
бројнијаисајасноизраженимставовимасписатељицакоје
јојприпадају,показујеинтересовањезасавременекњижев
не теорије, светске проблеме, психоанализу, филозофију,
феминизам.МеђуњимасуивишеструконаграђиванеМек
сиканкаЕленаПонијатовска,АргентинкеЛуисаВаленсуе
ла,АнаМаријаШуа(AnaMaríaShua)иСамантаШвеблин
(SamantaSchweblin),ПорториканкаРосариоФере (Rosario
Ferré),КубанкауегзилуСоеВалдесињенасународњаки
њасаадресомуПорторику,МајраМонтеро(MayraMonte
ro), којапишепутописнупрозуироманенатемунасиља,
еротикеиженскогидентитета.

Закључак

Напросторукојимрасполажемонемогућејесагледатисве
токове и споменути све значајне књижевнике који данас
стварајуналатиноамеричкомконтиненту.Ипак,покушали
смодапредочиморазноврсностстилова,темаитенденци
ја у којима је најпре очигледно непосредно присуство са
дашњости, и да отворимо простор за даља истраживања

48Martínez Pita, P. Isabel, Allende: Un libro nunca termina, sino que te
das por vencido, ABC, 14. oktobar 2015., http://www.abc.es/cultura/li
bros/20151013/abciisabelallendeamantejapones201510131320.html

49Исто.
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појединачнихлинијакојесмоовденавелиилитекнагове
стили.

Приликом извођења закључака навешћемо и мишљење
БранкаАнђића,насталоунепосредномразговорусаауто
ромовогчланка:

„Послеконтинуиранепажњепосвећенелатиноамеричкој
прозиједанодзакључакаједасусетамошњиписципо
трудилиданаучетоштосуимЕвропљанииСеверноаме
риканциувекпребацивали,дапишу’неочешљанекњиге’
које су пуне идеја и добрих намера, али да им је занат
удругомплану.Умеђувременусу знатноподиглипраг
заната,алисуспустилисопственуамбицију,јервишени
конежелиданапишекњигуосвему.Мождајето,нажа
лост,прагматичносастановиштаданашњихвремена,или
јеречоусловљеноститржишта.Мислимдајепоследњи
аргентински писац који се одважио на нокаут и који је
имаосмелостдасеопробауновимстваримабиоРодолфо
(RodolfoFogwill),нарочитоњеговроманLosPichiciegos
(Вилинскиоклопници).”50

Акобисмо говорилио кризи савременог књижевног ства
ралаштваХиспанскеАмерике, она би пре свега почивала
насменигенерација,ајазкарактеристичанзавећинупоро
дичниходносамогаобидасепримениналатиноамеричке
очеве(писце„бума”)ињиховубунтовнудецукоја,хтелане
хтела,водепореклоодсвојихпредака.Иакосебаверазли
читимтемамаиимајудругачијеприступе,данашњиписци
неоспорнонастављајуистимпутем:Inspiteofall thecriti
cismleveledat theMcOndoandCrackmovements(...)young
writersin2014arestillpreoccupiedwiththesamesocial,po
liticalandaestheticissuesthatinfluencedFresánandVolpiin
thelate1990s.51Заправо,моглибисморећидасекњижевно
бунтовништвонатомконтинентуцикличнопонавља.

Заразликуодлитературенасталепреполавека,радњамно
гихсавременихроманасмештенајеуЕвропуиСједињене
АмеричкеДржаве,испричанаконцизнимилакоразумљи
вимјезиком;најчешћејелинеарногтока,обилуједијалекат
скимижаргонскимизразима, нереткопосеже за усменим
изражавањем.РоманXXIвекабогатједетаљима,немасве
знајућегнаратора,склонјеметафикцији,наклоњенмасов
нојкултуриидругиммеханизмимакојичитаоцаподстичу
наинтеркултуралност.ЈужнаиСредњаАмерикауXXIвеку
обилујуписцимачијаделанепрелазенационалнегранице,

50Анђић,Б.(7.септембар2015),личнакомуникација.
51Robbins,T.andGonzález,J.E.,.нав.дело,стр.214.
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незбоглошијегквалитетавећстогаштоихобјављујумањи
издавачисанеразвијеномдистрибутивноммрежом.Снажан
утицај глобализације на књижевност Хиспанске Амери
кедонео јеновелокацијеукојесусмештенерадњерома
наиприповедака,аписацкоји јенајвишеутицаонадело
данашњихстваралацајеaргентинскимајсторкраткепрозе
ХорхеЛуисБорхес(JorgeLuisBorges).

Великибројсавремениххиспаноамеричкихписацакористи
модерне технологије и има своје интернет странице, бло
гове,Фејсбук иТвитер налоге, путем којих објављује ин
формације,комуницирасаширомпубликомипопуларише
своједело.Ипак,небисемоглорећидавиртуалнипростор
суштинскиутиченалитературукојустварају,изузевкадаје
речотемамаиначинупродаје/рецепцијекњижевности.

Овогапутасенисмобавилизначајемиулогомпреводилаца,
алижелимоданапоменемодасуделамногихписацакоје
смоиздвојилиуовомчланкукаоносиоцесавременехиспа
ноамеричкепрозепреведенанасрпскијезик,идајеуглав
номречоуспелимпреводима.Такођејеодогромногзнача
јачињеницадасунекиодњихуновијевремеборавилиу
Србији,махомдабипромовисалисвојадела:МариоВаргас
Љоса,СоеВалдес,ГиљермоОрси,СамантаШвеблин, ау
тренутку писања овог рада долазак је потврдио и Гиљер
моМартинес. То ће, верујемо, значајно утицати на развој
научноистраживачке мисли када је реч о савременој хи
спаномеричкојкњижевностиињенојрецепцијинанашим
просторима.
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BOOMANDTHENEWTENDENCIES
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Abstract

TheHispanicAmericanworldandits20thcenturyfertileliteraryscene
broughttotheworldofliteratureapowerfulvoiceofanewgeneration
ofwritersatthebeginningofthesixtieswhocreatedtruemasterpieces
oflastingvalueandleftauniqueliterarytrail.Occurrenceofthecrisis
ofthesocalled“boom”,whoseprotagonistswereMarioVargasLola,
JulioCortázar,CarlosFuentesandGabrielGarcíaMárquez,createdthe
“postboom”inthemid70s.Itofferedacriticismofpreviousflowsand
brought significant changes in the direction of compromised reality,
aware of the complex life circumstances of Latin America. In the
nineties, thismovementwas transformed into the “postmodern” and
becameinterestedintheexperiment,politicalviolenceasanimmediate
reality,Postvanguardgroupexperience,globalization,massmediaand
newtechnologies,whichalsobroughtanewapproachtotheliterature.
ByresearchingthecrisisofliterarycreativityintheLatinAmericaof
thetwentyfirstcenturyandthroughexploringanewpoeticsofHispanic
Americanwriters, thispaperwill try topoint to its ramificationsand
highlightthenewtrends,themesandcharacteristicswhichformedtheir
ownauthors,literarycritics,scholarsandourdirectinterlocutors.

Keywords:HispanicAmerican21stcenturyliterature,SpanishAmeri
can contemporary literature, newpoetics ofLatinAmericanwriters,

Boom,PostBoom,postmodernism
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АТЛАС ОБЛА КА
Сажетак:Савременатеорија о космополитизмунастала, изме
ђуосталог,подутицајемглобализацијеитеоријеглобализације,
усредсређујесенаразличитевидовекосмополитизмаукњижев
ностииуметностиодантикедоданас,узпосебаносвртната
козваниновикосмополитизамкојисуупогледуразвојапресвега
обележиладвадогађаја,падБерлинскогзидаинападнаСветски
трговински центар. Један од најважнијих предмета интересо
вањаоветеорије јесте космополитскироман,међу чијим је су
штинскимодликама,поредурбанихивиртуелнихокружењакао
стецишта глобалних токова и превазилажења традиционалних
идејаозаједници,фрагментарна,акохезивнакалеидоскопскана
рација.Овајраданализираразуђеносттаквенарацијеинаратив
неструктуре,тењиховучинакисмисаонапримеруАтласаобла
ка Дејвида Мичела, родоначелника и истакнутог представника
космополитскогромана21.века.

Кључне речи: Атлас облака, Дејвид Мичел, космополитизам,
космополитскироман,нарација

СажетприказделаКарилаФилипса(CarylPhillips),усред
сређеннатематскеокосницеинаративнупутањуФилипсо
вепрозе,Џ.М.Куци(J.M.Coetzee)завршавакраткимосвр
томнапроблематичнопитањенарацијеусавременомрома
нукакавФилипсоводелопредставља.Путањакојујезане
штовишеодједнедеценијеописалапрозаовогбританског
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писцакарипскогпорекла,одлинеарненарацијеиједностав
ног реализма до сложеногжонглирања гласовима имеђу
собноиспреплетенихприповеднихнити1несумњивонали
кујеонојкојујероманпрешаоод19.векадоданас,кадагаје
светежедефинисатиисместитиујасноомеђенеформалне
оквире.Излишнојенабрајатикаквисесвежанровскиина
ративни експерименти данас називају романом, но судећи
поКуцију,чијаостварењаФо(1986)иДневниклошегодине
(2007)исамапоказујутенденцијукаексперименту,упркос
томештојероманвећдеценијамаруждијевскостоглавочу
довиште,опстајеитрадиционалнопоимањеовеформепо
комсеонадоживљавакаопрознитекстизвеснедужинес
једним главним заплетом.2 Таквом, из данашње перспек
тиве помало ограниченом схватању романа супротставља
семноштво савременихдела хибриднихилинеодређених
жанрова, фрагментарних форми, разуђених и полифоних
наративнихструктура,тесложенихзаплета,штојенарочи
тоизраженоуновомкосмополитскомроману.

Нећемопретератиакокажемодакосмополитизамукњижев
ностипостојијошодантичкогдоба,којенамјеиподарило
речкосмополитаузначењуграђанинасвета.Уновијојисве
богатијој теорији о књижевном космополитизму, чији су
БертолдШон(BertholdSchoene),ФилипЛенард(PhilipLeo
nard),КетринСтантон(KatherineStanton)иВинејДарвадкер
(VinayDharwadker) текнеки одистакнутихпредставника,
онсеизучавауправоодантике,апотомсредњегвекаире
несансе.Космополитскиетоскарактеришеимодернистич
кетекстовекојиодишуизвесномтензијомупогледузајед
ницеинационалности,преносећипитањезаједницеулими
налнузонугдеонапостајеистовременолокалнаисветска,
чимесепреиспитујеодносизмеђузаједницеикосмополи
тизма.3Истиодносредефинишесеикаснијетоком20.века
ипосебноу21.веку,кадаубрзанитоковиглобализацијеи
дигитална комуникација заједницу одређују изван контек
станационалности,етницитетаисличнихобележјатради
ционалнихконцепатазаједнице.Управосе,измеђуосталог,
на тофокусирају новија космополитска проза и теорија о
космополитизму,гдесезаједницаодређујепревасходнокао
заједничкобитисањеизванграницалокалитета,поузоруна
теоријуЖанЛикаНансија (JeanLucNancy).Космополит
скиетосиконцепттранснационалне,паитранспросторне

1 Coetzee,J.M.(2002)StrangerShores,essays1986–1999,London:Vintage
Books,p.198.

2 Исто,стр.198.
3 Berman,J.(2001)ModernistFiction,Cosmopolitanism,andthePoliticsof
Community,Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.67.
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и трансвременске заједнице нису, међутим, једине одлике
новијекосмополитскепрозе,којасеодранијихвидовако
смополитизмаиздвајапосвомотклонуодувреженихинтер
националистичкихставоваинаглашавањузначајалокалних
култура за развој сваке смислене светске заједнице у бу
дућности.4Новикосмополитизам,чијипочетакШонвиди
у паду Берлинског зида, трансформисао се од утопијских
визијаспочеткадеведесетихгодинапрошлогвекадореа
листичнијихставоваукорењенихусавременојстварности,
аинспирисанихследећомпрекретницомуњеговомразвоју,
догађајимаод11.септембра2001.5Такавкосмополитизам,
каофеномен,ставистратегијуотпора,6одражавапоШону
новаврстаромана,космополитскироман.

Нови космополитски роман узима велики део света, па и
читав свет за своје окружење, замишља заједницу као за
једничкобитисањепрекограницапростораивремена,по
казујући тиме да себе ослобађа од припадности месту и
робовањаисторијскомтренутку.Акоузмемодасенастанак
романадоводиувезусуспономнација,сложићемосесЛе
нардомдасекосмополитскироманможеповезатисасла
бљењемнацијакаообележјаприпадности,посебноувреме
кададигиталнекомуникацијестварајуосећајнезависности
одместа.7Космополитскироманје,дакле,„књижевниизраз
глобалног доба”8, а зањега често карактеристична калеи
доскопска наративна структура одражава фрагментарност
исложеностсветаглобализације.Фрагментарностнаратив
не структуре није, наравно, само одлика космополитског
романа – сетимо се, рецимо, Барнсове (Barnes)Историје
светау10½поглавља (1989),романаУметност&лажи
(1994)ЏанетВинтерсон(Art&Lies,JeanetteWinterson),ко
јиматакођепровејавадухкосмополитизма,маданенужно
усмислуукомгаШондефинише,илиискиданенарације
мноштвапостколонијалнихделачије структуреформално
отеловљујуживотнетоковењиховихјунака–алиукосмо
политскомромануонапостајеједноодњеговихнајважни
јих дистинктивних обележја. Премда се због сложене на
ративнеструктурекоја симболичнопредстављамултикул
турни,мултинационалнисветдругеполовине20.векакао

4 Schoene,B.(2010)TheCosmopolitanNovel,Edinburgh:EdinburghUniver
sityPress,p.1.

5 Исто,стр.610.Видетии:Leonard,P.(2014)LiteratureAfterGlobaliza
tion: Textuality, Technology and the NationState, London: Bloomsbury,
p.67,11.

6 Исто,стр.2,5.
7 Leonard,P.нав.дело,стр.35.
8 Исто,стр.11.
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прототипкосмополитскогроманаузимајуРуждијеви(Rus
hdie)Сатански стихови (1988),9 примере калеидоскопске
нарацијеналазимоиуранијимделима,попутКортасарове
(Cortázar)Школице,романаиз1963.годинекојибисмопо
многим његовим карактеристикама несумњиво могли на
зватикосмополитским,илиПерековог(Perec)ремекделаиз
1978,Живот, упутство за употребу.Данас јеонапрепо
знатљива особина новог космополитског романамеђу чи
јимјенајзначајнијимпредставницимаДејвидМичел(David
Mitchell).

Збогначинанакојидеконструишетрадиционалниенглески
роман,Мичелсесматраједнимодзачетникаоногаштоби
семоглоназватикосмополитскиmodusoperandiбританске
прозеновогмиленијума.10Но,несмемозаборавитидаМи
челспадаугрупуписацапопутЗејдиСмит(ZadieSmith),
ТимотијаМоа(TimothyMo)илиЏоунБрејди(JoanBrady),
којиипомногочемудругомпреиначују значењетермина
енглескаибританскапроза.Наиме,данассумногиоднај
значајнијихтворацаенглескеибританскекњижевностипи
сцимешовитогпорекла,онирођениудругимземљамакоји
сусеобразовалииживеуЕнглескојилисуизњеемигрира
ли,апоседујубританскодржављанство,илипакауторикао
штојеисамМичел,штосурођениуЕнглеској,аживотпро
водеизванњенихграница.Кадасетомедодадапотемама,
окружењимаиликовимаињиховаделанеретконапуштају
границеЕнглеске,ВеликеБританије,паичитавоганглофо
ногсвета,стичесеутисакдаенглескуибританскупрозусве
чешћеодређујудржављанствоипасош,збогчегајепонекад
погоднијиуопштенијитерминпрозанаенглеском.

Мичеловска проза на енглеском, чији су најупечатљиви
ји примериАтлас облака (2004) и још непреведено дело
Ghostwritten(1999)илиПисанизсенке,онеобичавароману
традиционалномсмислусвојим„фрагментарним,а[...]ко
хезивнимкомпозицијамастратешкиразбијениму[...]моза
икеразличитихперспективакојезаједнообујмљујуиуједи
њујуземаљскукуглу”.11Утомележиделимичнасличностс
Филипсовимкомпозицијама,гдесепротагонистиизразли
читихпростораипериода,повезанивластитоммаргинали
зацијом,прогоном,измештеношћуиусамљеношћу,састају

9 Schoene,B.нав.дело,стр.28.
10Исто, стр. 97.Није јасноштаШонподразумева под традиционалним

енглескимроманом.Енглескироманодсамогпочеткакарактеришураз
личитижанровииформe,авећиједанодпрвихенглескихроманаод
великогзначаја,ТристрамШенди,унапреддеконструишеоноштоћесе
усталитикаоконвенцијероманаутрадиционалномсмислу.

11Исто,стр.97.
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уимагинарнојзаједницисећањаизванпростораивремена.
Сећањејетекједнаодвезамеђујунацимауразуђенојнара
цијиамбициозногроманаАтласоблака,којиодлазиине
коликокоракадаље.Шестнаративнихнитиштообухватају
времеод19.векадодалекебудућностиукосмополитском
окружењуодпацифичкихострвадоСједињенихДржавау
комкоегзистирајупримитивнеитехнолошкинапреднепо
стапокалиптичнелокалнезаједнице,наглашавајузначајло
калногзастварањезаједницекаозаједничкогбитисањана
глобалномнивоу,мапирајућипоШону„људскопостојање
истовремено као транстериторијално и неизоставно одре
ђеноусловимаспецифичнимзаодређенилокалитет“.12Но,
какосвакаодовихнаративнихнитиприпададругомжанру
иприповедасејезикомпримеренимкакожанру,такоивре
менуиликовима,ионакоискидананарацијадоведенаједо
крајности.

Први приповедни ток смештен је у свет колонијализма
19.века,тејеМичелзањегаодабраоједаноднајпопуларни
јихжанроваколонијалногдоба,путописнидневник.Днев
ничкебелешкеАдамаЈуинга,нотараизСанФранцискакоји
посломодлазинаЧатамскаострваТихогокеана,исписане
сујезикомдеветнаестовековнепрозеобогаћенимскраћени
цамауобичајенимудневницима.Нарацијомовогпоглавља
преовлађујеразноречјеукомседоминантнигласприпове
дача супротставља гласовимаприпадникаразличитих,ма
хомнижих,класаипрофесија,морнара,капетана,власника
крчми,проповедника,лекараипокојежене.Јуинговапри
повест,условљенањеговимобразовањем,ставовимакојисе
удатомконтекстумогусматратитолерантнимивеликоду
шним, те наивношћу која га замало коштаживота, усред
сређенајенасуровосттрговинеробљем,међураснеодносе
ипредрасуде,теоријерасеирасистичкиречник,апосебну
пажњупосвећујесудбининародаМориори.Другимречима,
упричуштобележидетаљеповраткаАдамаЈуингауАме
рикуумећесеприповестостароседелачкомнародуЧатам
скихострва.КадасеузмеуобзирдаЈуинговебелешке,иса
мепримериспрекиданенарације,каоуосталомипоглавља
штоследе, јесутек једноодпоглављауроману,стварасе
утисакданаративнисегментиромананаликбабушкиграде
управоонајкалеидоскопкојиШоннаводикаотипичан за
приповеднуструктурукосмополитскепрозе.

Прекинувши једну од бележака дословно у пола речени
це,Мичелизненадапрелазинаследећепоглављеуништа
мање сегментираној епистоларној форми. Нагли прелаз

12Исто.
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карактеристичанизаостатакроманауводинасусветРо
бертаФробишера,некадашњегстудентанаКембриџу,раз
баштињеногкомпозитораимузичара,коцкараипреваранта.
Изненаданјеивременскопросторнискок–садаје1931,а
радњасеодвијауБелгији,тачнијеузамкучувеногкомпози
тораВивијанаЕрса.ДокрадикаоЕрсовпомоћник,борави
уњеговојкућииима,испоставићесе,самонаизгледтајну
везусњеговомженом.Суровоискрентонинтимнихписама
пријатељуинекадашњемљубавнику,научникуРуфусуСик
смиту,откривадаФробишерслужиискључивовластитим
циљевима, поткрадајући послодавца. Препродаје Ерсове
реткекњиге,међукојимаједневникАдамаЈуинга,иутоме
мупомажеСиксмиткојићепостатиједанодепизодних,али
кључнихликоваследећегпоглавља,чимесеуспостављају
првеодмногобројнихвезаштоовуприповеступркоссвим
очекивањимадрженаокупу.

Следи такозвани први случај Луизе Реј, прототип детек
тивскогжанра уманиру јефтиног америчког трилера који
обилујесензационалистичкимсценамапопутјурњавеколи
ма.Интриге, завере, претње, убиства и остале конвенције
трилераујошједномфрагментарномпоглављугдеизненад
ни прелази с једне сцене на другу, те употребафилмских
техникакаоштосукрупанилиопштипланнарацијуовог
романадаљеразједињују,илипакобогаћују,увођењемки
нематографског стила, предочене су језиком холивудских
филмова–исамауторнатоалудиракадаједанодликова
имитирахоливудскинагласакесесовца.Радњасепремешта
уместоБуенаЈербауСједињенимДржавама13седамдесе
тихгодина20.века,гдедвадесетшестогодишњановинарка
локалногтаблоидадоводисвојживотуопасностразоткрив
шизаверуувезиспоследицамаактивирањановогнуклеар
ногреактора.ТокомистрагеупознајеРуфусаСиксмитакоји
страдаупокушајудасесупротставикорумпираномсисте
му,алинепренегоштоЛуизиоставиизвештајопомену
томреактору.Везивноткивоизмеђуовогипретходногдела
АтласаоблакаградеиФробишероваписмакојаЛуизачита
идоживљавакаобелешкеосопственимсећањима.Но,оног
тренуткакадавезепретедасезакомпликују,покушајуби
стваЛуизеРејокончаватрећепоглављекаоуфилмукојем
слединаставак.

Нарацијауроманузападау јошозбиљнијукризу,чинисе
без икаквих изгледа да се успостави какавтакав наратив
ниток,кадаодмахпотомуследехумористичнипикарескни

13ЈербаБуенајеизворноименасеобинекојаћепостатиСанФранцискои
имеједногквартауданашњемСанФранциску.
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мемоариТимотијаКавендишаустилукомичногепаупрози
ХенријаФилдинга.Упоглављупародијскинасловљеномпо
узорунапикарескнеромане18.века,„ПакленемукеТимо
тија Кавендиша”, средовечни уредник мало познате изда
вачкекућеуЛондонупочетком21.векаприповедао јези
вимневољамаштогазадесепослеубиствановинаракојије
оцрнеоједногодњиховихмалобројнихаутора.Упокушају
саморефлексије,Кавендиш,будућииздавачтрилераподна
словомПолуживоти:ПрвислучајЛуизеРеј,написаног„у
малецнимпоглављима,несумњивоимајућинаумухоливуд
скисценарио”14–тешкојеотетисеутискудасетврдњајед
нако,амогућејеихотимично,односиинаМичеловроман
–непрестаносеобраћачитаоцу,паипотенцијалномрежи
серуфилмаоњеговимавантурамакојићевековимакасније
гледатиглавнајунакињаследећегделићакомплексненара
тивнеслагалицеовогроманаподнасловом„Сонми~451и
њенорисон”.

Таумногоместереотипнанаучнофантастичнапричаокор
поративизмупредстављенајеуформифутуристичкогвидео
записаинтервјуасједномфабрикованомпослужитељкомиз
државенапросторунекадашњеКореје,побуњеницомпро
тиврепресивногкорпоративногрежимакоји ју је створио
испремаседа јепогуби.Нарацијаувидупитањаиодго
вора дочарава свет далеке будућности у ком је готово све
већ виђено. Немилосрдна дистопијска визија нуди беспо
штеднукритикупотрошачкогдруштвадоведеногдоекстре
ма: светом безличних фабрикованих слуга и чистокрвних
потрошачасдушамаупрстењу,укомочитоопстајуподе
леналиконимаизколонијалногдоба,доминирадигитална
комуникацијадокјеоналичнасведенанаминимум,телоје
подложноиподвргнутобесконачнимипотпунимтрансфор
мацијамајерпоглављеодражавазаСФисајберпанкуоби
чајену „фасцинацију преосмишљеним и реконструисаним
телом”,15абрендовипостајузаједничкеименице,тесуречи
форд,марлбороинајке замениле ауто,цигаретеипатике.
Глобалнипоредаксведенјенамонотонууниформносткоја
сечестосматрадистопијскомпоследицоминформационог
изобиља16 и приказује у филмској уметности. Заплет који
крозразговорсаСонмипратирађањеитокпобунепротив
системазатообилује, засигурнонамерним,сличностимас
ранијимфилмскимостварењима,Гатака (1997)иЕквили
бријум(2002),адасличнетемеимотивинисунизастарели
ниисцрпљенидоказује,рецимо,другаепизодателевизијске

14Мичел,Д.(2008)Атласоблака,Београд:Лагуна,стр.177.
15Leonard,P.нав.дело,стр.68.
16Исто,стр.84.
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серије Црно огледало (2011). Разматрајући проблематику
већвиђеногувезистрилеромоЛуизиРеј,ТимотиКавен
дишизговараречикојебимождатребалодаискупеовајро
ман:„’Алитојеурађеновећстотинупута!’–каодапостоји
ишташтонијеурађеностотинухиљадапутаодАристофана
доЕндруаЛојдаШтребера!КаодајеУметностШта,ане
Како!”17

ИсредишњинаративнитокАтласаоблака,структурнуосу
ококојесеокрећуосталапоглавља–послењега,једнопо
једно,разрешавајусепретходна,садаобрнутимредоследом
–карактеришеувеликообрађенатемаживотапослеПада.
Заједницавеомадалекепостапокалиптичнебудућностина
фикционалној верзијиХаваја вратила сеначинуживљења
карактеристичном заранија раздобљауразвојуцивилиза
ције,далекопретехнолошкереволуције,аконтрастпружају
припадниципреживелог,технолошкинеупоредивонапред
нијег,народаскојимобављајуробнуразмену.Увидудугог
монологапреднеименованиммлађимслушаоцима,главни
јунакрегионалнимдијалектомиспредапричуоживотуна
острву,омалимивеликимдогађајима,етничкимподелама,
тесујевернимуверењиманаспрамобожавањапобуњенице
Сонми, богиње овог једнобожачког друштва.Међу особе
ностимаживотанаХавајимаизбудућностијестеинеговање
усменогпредања–становницисеокупљајукакоби једни
оддругихслушалиприче–асадржај,ток,техникеусменог
приповедањапопутретардације,теортографијаприлагође
наговорномјезикуналиконојупрозиКормакаМакартија
(CormacMcCarthy),указујунатоданарацијаовогпоглавља
тоиподражава.

Овакосажетприказнарацијеуромануможедовестидоза
кључкада је речокласичнојпаратактичкој структури где
сенапоредонижуразнородниелементипонекадмеђусобно
повезаниоквирномпричом.Но,таквомтумачењупротивесе
испрванејасне,азатимсвебројнијеикомплексније,премда
неувекисуптилније,веземеђунаративнимтоковимазбог
којихАтласоблакаШонаподсећанаспојенесудовештосе
преливајуједниудругеилисеистовременопунекаосаће.18
Појединевезесупукаформалнасредства,пасетаколична
именаитопонимијављајуизпоглављаупоглавље,аодно
сенаразличитествари–Сванекеје,рецимо,називострва
накомсусмештенинуклеарниреакториутрилеруоЛуизи
Реј,аименародаусредишњемпоглављу.Упогледубројно
сти, међутим, предњаче спонемеђу самим ликовима како

17Мичел,Д.нав.дело,стр.381382.
18Schoene,B.нав.дело,стр.99.
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бисеуобличилаидејаоидентитетукојиметемпсихотички
деле.19 Већина јунака – Луиза Реј, РобертФробишер, Ру
фусСиксмит,ТимотиКавендиш,Сонми,ЗакрииМероним
самосунекиодњих–стогаје,измеђуосталог,принуђена
набекствоодпрогонитеља, угњетача, тамничара, убицаи
утеривачадугова.Далекоочигледнијаиупечатљивија,или
пакнеуверљивија, спона јестебелег у обликукомете који
имајуФробишер,ЛуизаРеј,ТимотиКавендиш,Мероними
Сонми.СамKавендиштајдетаљсматрајефтинимтриком–
„Једанилидвадетаљамораћедалетенапоље:инсинуација
дајеЛуизаРејреинкарнацијаоногтипаРобертаФробише
ра,например.Сувишехипинаркоњуејџовски.”20–можда
опетне би ли обезбедиоМичелуискупљење.Ипак, белег
физички и симболички указује на заједнички идентитет
протагониста, повезујући их изван простора и времена у
Нансијевузаједницуукојојсепојединачностостварујекроз
заједничко битисање. Томе доприноси и заједничко сећа
њепоменутихјунакакојеомогућаваСонмидасеемотивно
саживисфилмомоКавендишовомживоту,аЛуизиРејда
препознасадржајФробишеровихписамаињеговукомпози
цијукадајетобожепрвипутчује.Наративнимспонамату,
наравно,нијекрај.

Распршену наративну грађу Атласа облака од коначног
осипањачуваитемачовековенезаситетежњезамоћи,те
свеприсутнихподелананасињихкојеизгледанеможемо
ни заобићинипревазићи.Ипак, изнадраснихи етничких
поделау„ПацифичкомдневникуАдамаЈуинга”ицентрал
ном поглављу, супротстављених политичких фракција у
трилеру и научнофантастичном поглављу „Сонми~451 и
њенорисон”,идубокогјазаизмеђучистокрвнихљудиифа
брикованихуделуоСонмииздижесекосмополитскаидеја
одушамакојепопутоблакапролазенебом,сједињенимбез
обазирањанауобичајенарасна,класна,родна,етничка,на
ционалнаибилокаквадругаидентитетскаобележјаштосе
пречестозлоупотребљавајудаодржеилузијуонадмоћности
иподређеностизавађенихстрана.СуштинаовогМичеловог
романајестезамисаоопланетарнојитрансвременскојпове
заности,гдесепонављањеуспостављакаоисториографско
стање.21Зањуважанмотивкомуникацијепутемдневника,
писама,мемоара, снимкаинтервјуа,усменогприповедања
ихолограма,можепослужитиикаосредствоуспоставља
њанаративногтокаувидукомуникацијемеђужанровски,
стилски,просторноивременскинеповезанимпоглављима.

19Leonard,P.нав.дело,стр.57.
20Мичел,Д.нав.дело,стр.381.
21Leonard,P.нав.дело,стр.55,57.
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Истомциљуслужииинтертекстуалноумештањепоглавља
једнихудруге– сетимоседаРобертФробишерналазии
препродаје дневник Адама Јуинга, да Луиза Реј упознаје
РуфусаСиксмита,читаФробишероваписмаичујењегову
композицију,датрилернаписанпоњеномживотудоспекод
издавачаТимотијаКавендиша,докфилмоКавендишовом
животугледаСонми,божанствосветасредишњегпоглавља.
ОноАтласоблакачинивишеструкоаутоалузивним,акао
техникаприповедањаусложњавањеговуионакослојевиту
наративнуструктуру.

ПопутСорентиновог(Sorrentino)романаиз1979.Клинчор
ба(MulliganStew),Атласоблакајеинтертекстуални„бри
колажразличитихстиловаижанрова,створенспајањемве
ликогбројаразнороднихдокумената”.22Концептбриколажа
ЛевиСтроса подразумева извесну насумичност, али то је
само „наизглед насумичан метод уређења композиције”,23
а мноштво везивних елемената показују да се структура
Мичеловогроманасасвимизвеснонеруководипринципом
стварне насумичности. Но, бриколаж као формално сред
ствокарактеришеАтласоблакаутоликошто„преиспитује
претпоставкеоприродномили ’логичном’начинунакоји
текстоветребаорганизовати”.24Утомсмислу,бриколажод
ликујесубверзивнипотенцијал,алигаМичелуовомрома
нукористиготовоискључивокаоформалниинструменту
циљуподривањаидеја о логичнојнаративној структурии
наративномауторитету.

НиштауструктуриМичеловогроманаиспочетканеделу
је логично, а Фробишерово писмо о композицији која је
симболизујеоткривадајеречофрагментимаповезаниму
„’секстетзанадовезанесолисте’:клавир,кларинет,виолон
чело,флаута,обоаивиолина,свакосамосталанпокључу,
тоналитетуибоји.У1.ставусвакисолопрекидасенасту
помследећегинструмента;у2.сесвакипрекиднаставља,
поредоследу.”25НаративнисекстетДејвидаМичелатвори
шестприповеднихтокова,одкојихјесвакиудругомжан
руитону,исписандругачијимјезикомистилом,смештену
новомокружењуифокусирансвакинапо једног солисту.
Далијетореволуцијаилитектрик,питасеФробишер,без
сумње у пишчево име. Џојсов далеко револуционарнији

22Booker,M.K.(1991)TechniquesofSubversioninModernLiterature:Tran
sgression,Abjection,andtheCarnivalesque,Gainesville:UniversityPressof
Florida,p.73.

23Исто,стр.87.
24Исто,стр.86.
25Мичел,Д.нав.дело,стр.475.
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Уликссамимсвојимпостојањемодговаранатопитање,али
тонезначидаМичеловоделонедајеникакавдоприноспо
мерањупрага очекивањау књижевности.Његов текстна
стојииуспевада тематскииформалнопремостивремеи
простор,окупљајућипротагонистечијемеђусобневезеод
ређујетекстуалностузаједницукаотекстуалнуафилијаци
ју.26Истинаједаутомнастојању,апоштујућиконвенције
свакогжанраитимепотенцијалнопостављајућисебиогра
ничења,нарацијауовомроманузападаубројнеклишееи
стереотипе.Тачнојеидасесегментиовеприповестиуинат
свимвезивнимелементимаједваодржавајузаједнозбогдо
следненеуједначеностинарацијеипоследичнеразуђености
наративнеструктуре.Ипак,Атласоблакаседокрајадржи
одабраногправца,аоноштобисетрадиционалносматрало
маномможесепосматратиикаосвојеврснапредност.Тако
поБукеру(Booker),одсуствокохерентностиструктуреиза
плета,теизостанакконвенционалногразвојадогађаја,дело
могу обдарити субверзивном енергијоми трансгресивним
потенцијалом.27Јасно,постављасепитањештасеовдепод
риваикојимсеграницамапркоси?Мичеловкосмополитски
меланжподриватрадиционалнаочекивањаодпрозногтек
ста,иакопојединачнапоглављапратежанровскеконвенције
идоизвеснемерепоштују токнарацијеунутарсамихсе
бе,чимесеостварујеначелонаведеноуБукеровојисцрпној
анализитехникасубверзиједамоћбриколажалежиудија
логуштосеостварујеизмеђутекстакојиприсвајаизворе,
уовомслучајужанрове,исамихизвора.28Мичеловроман
каоцелинапркоситрадиционалнојнаративнојструктури,те
свакојустаљенојлогициорганизовањакомпозиције,алина
питањеколиконарацијаовогкосмополитскогроманауспева
дабудефрагментарна,аипакповезананеможеседатиједан
задовољавајућиодговор,паћеоносигурноиубудућеостати
предметрасправа.

Важнојеразмотритиикакав јеефекаттаквенарације.По
Ленарду,Атласоблаканепокушавадаједноставнооргани
зуједатеприповестиутематскиповезаннизбудућидатрага
за спонамакојеизпоглављаупоглављеповезују јунакеу
трансвременскоипросторнораштрканостањечовечности,
поричућинационалне,раснеилиетничкеподеле,теонепо
стајунеодрживекаорезултатспојеваштопремошћујуисто
ријскеигеографскелокацијеуовомроману.29Далисвето
свет романа чини хомогеним –Шон, рецимо, иде толико

26Leonard,P.нав.дело,стр.58.
27Booker,M.K.навдело,стр.212.
28Исто,стр.92.
29Leonard,P.нав.дело,стр.5657.
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далеко да одабране протагонисте сматра типичним, па и
универзалним људима, а сваку разлику између препотоп
скогипослепотопскогчовечанства,прошлостиибудућно
сти,течињеницеификцијебесповратноурушеном30–или
се,напротив,очувалахетерогеност?Акојекултурна,нацио
нална,расна,етничкаисвакадругаразноврсностиочувана,
далијеоназаистапланетарнабудућидасујунациАтласа
облакауглавномизанглофонихземаља?Илипактребаза
нијансупроменитиугао гледањаипажњуусмеритина то
какооводелоприказујенезависностлокалногумеђусобној
зависностинаглобалномнивоуокојојДајанБрајдон(Dia
naBrydon)дискутујеучланку„БелиИнуитговори:конта
минацијакаокњижевнастратегија”(TheWhiteInuitSpeaks:
ContaminationasLiteraryStrategy)?Тудолазимодосмисла
нарацијеуМичеловомроманукојатежидаизразикомплек
сностнеумитне,несталнеизатонеодредивеигреизмеђуло
калногиглобалног,зависностиинезависности,појединач
ностиизаједништва,техомогеностиихетерогености.Отуд
потреба за свеопштим прелажењем граница „логичног” у
наративнојструктуриромана,апотомиграницажанрова,
стилова,језика,простораивремена.Збогтога,например,
телеприсуствоуделу„Сонми”„превазилазипросторнуили
територијалнулокацију”,апомерајусеиграницеоногашто
јемогућеутелеснојмодификацијиуследмноштвасредста
ва намењених превазилажењу „ограничења и недостатака
тела”,па јаствопостаје„локусеволуционогнапреткатела
ка новом стању”, док се идентитет „све више удаљава од
своготеловљеногпорекла”.31

ИстимречимасеможеописатииМичеловроманкојине
мафиксног облика ни краја него се чини да се непреста
нопреображаваинапредујеканекомновомстањудоксе
свевишеудаљаваодтрадиционалногромана.Упоређењус
КортасаровимделомШколице,претеранојетврдитикакоје
уследодсустваконачностиформеАтласоблака„несагледи
васпиралаприповедања”,32алињенанеодредивостјенепо
рециваипандан јенансијевскојкосмополитскојзаједници
којајеупроцесусталнереконфигурације.Какобиадекват
нооствариосвојукосмополитскувизију,Мичелједонекле
принуђендаизменижанровскуморфологијуромана,каои
начиненакојесхватамоидешифрујемоизвесненаративне
техникеипринципе,ањиховимпреиспитивањемоноства
рујеамбицијудазамислиглобалностприказомживотаљу
диусветукрознизразноликихкадровакојисеповремено

30Schoene,B.нав.дело,стр.98,114.
31Leonard,P.нав.дело,стр.6365.
32Schoene,B.нав.дело,стр.121.
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преклапају, нуде увиду стање човечности обележено гло
балном повезаношћу и виртуелном блискошћу колико и
психогеографском раздвојеношћу и ксенофобичном се
грегацијом,иједнакоуказујунапотенцијалчовечанстваза
стварањесветаи(само)уништење.33Моглибисмо,каоШон,
нагласитикакоовопоследњеспречаваписцадазападнеу
утопистичко сањарење да није једне идеје у другом делу
„ПацифичкогдневникаАдамаЈуинга”,уједноипоследњем
поглављуромана.Послесвегаштојевидеоидоживео,по
повраткууСанФранцископриповедачжелидасеприкљу
чиаболиционистима,атастпокушавадагаодтогаодврати
следећимречима:

„Ох, промукнућеш, осиромашићеш и оседећеш губећи
време!Пљуваће те, пуцаће у тебе, вешаће те, смирива
ћетеодликовањима,будалећетепрезрети!Разапећете!
НаивнимојсањаруАдаме.Онајкосежелиборитипро
тиввишеглавехидрељудскеприродемораистрпетинео
писивбол,аценумораплатитиињеговапородица!Тек
ћешнасамртнојпостељисхватитидатвојживотневреди
вишеодједнекапиубескрајномокеану!”34

Адамнатореагујепомишљу„Аипак,штајеокеандомно
штвокапи?”35којаистичеспособностсвакогпојединцада
донесе промене, а у светлу историје обележене подела
ма и сукобима, како је у крајњем случају представљена у
Атласуоблака,онанијенеостварива,алијеунајмањуруку
романтична.

АкоМичеловкосмополитизамповременоизалазиудомен
утопије,утопистичкиставовиреткопровејавајуовимнара
тивнимамалгамом„паралелнихстварностикоје[...]означа
вајуједанистисвет”.36Флуидносткаобезмалојединукон
стантутогсветарефлектујесегментирананарацијачијесу
сталнепроменеинспирисалеидејуонарацијикаокалеидо
скопууновомкосмополитскомроману.Оникојисматрајуда
сетимепродубљујепроблематика(одсуства)јединствана
ративнеструктурероманамогусепозватинатоштоАтлас
облаканесамоданеводидоконачногнаративногразреше
њанегогапотпунообесмишљава.Мичеловоструктурнои
концептуалновероватнонајсложениједелојестеполифони
јабезикаквогзаједничкогоквираицентралногнаративног
ауторитетакојанекористидокрајавластититрансгресивни
и субверзивни потенцијал стогашто понавља већ виђено,

33Исто,стр.98.
34Мичел,Д.нав.дело,стр.542.
35Исто,стр.542.
36Schoene,B.нав.дело,стр.114.
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а није истински узнемирујућа нити подривачка у неком
одређеномполитичкомсмислу,штобипоБукерубилоод
суштинскогзначајазаостварењепоменутогпотенцијала.

Атласоблакакојисебахтиновскипоиграваграницомизме
ђуозбиљнеипопуларнекњижевностииуметностимогао
бисепосматратииизсупротнеперспективе,каоделокоје
романодводиуновеправце.А.С.Бајат(A.S.Byatt)јеми
шљењадаМичелуистинурадинештошто јеурађеновећ
стотину хиљада пута, али то ради на другачији начин,37 а
најважнијанаративнановинаАтласаоблакаињемуслич
нихромана јестеистовременоискиданаикохезивнанара
ција.Заразликуодкласичнепостмодернистичкефрагмен
тације,акосеуопштеможемопослужитиречју„класичан”у
томсмислу,измеђуфрагменатанарацијеАтласаоблакапо
стижесеизвесно јединствонамењеноочувањупојединач
ностисвакогсегментакаонеодвојивогделаграђеромана.38
Приповедненитиуовомроманусу,дакле,донеклеуједиње
неионпресвегапоказуједајечарусамимнитимаинасоп
ственомпримерупоказујеоношто,истинахумористично,
изјавиДоплеруЛуовим(Loe)ВолвоКамионима:„Неводе
свенитикакрајуинећеселепоидивноујединити,пресу
фасцинантнесамепосеби,сваканитјеважна,аликрајније
важан,апуткакрајукојинијеважан–важанје.”39Кадасе
топрименинаАтласоблака,суштина јенесамоуочува
њуинтегритетасвакогсегментапонаособнегојошивише
увеликојдинамициодносамеђунаративнимнитима,чиме
секретањеистичекаокључнаособинаглобалнихтоковаи
суштинскиважанлајтмотивкосмополитскепрозе.Другим
речима,упркоспонекаддоминантномутискунаративнераз
једињености, ванпросторна и ванвременска комуникација
измеђуликова,каоиинтертекстуалнакомуникацијаизмеђу
поглавља,рађајуидејуопланетарнојповезаностиусложе
нојигриизмеђулокалногиглобалног,појединачногизајед
ничког,техетерогеностиихомогености.Јединствопланете
доживљава се као бескрајно насељив тоталитет, глобална
везакаофлуидносткојасенепрестаноусложњава,аглоба
лизацијанекаопроцестополошкогнегохронотополошког
сажимања.40НарацијакаквомсеуАтласуоблакаистичуте
идеје,уинатсвимзамеркама,ионимоправданим,проширу
једијапазононогштојеуроманумогуће,откривајућинове
путањекојимбисеонмогаокретатиу21.веку.

37Byatt,А.S.(6March2004)Overlappinglives,TheGuardian,
http://www.theguardian.com/books/2004/mar/06/fiction.asbyatt
38Schoene,B.нав.дело,стр.98.
39Лу,Е.(2006)ВолвоКамиони,Београд:Геопоетика,стр.123124.
40Leonard,P.нав.дело,стр.50,74.
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DISPERSEDNARRATIONOFTHENEWCOSMOPOLITAN
NOVEL:DAVIDMITCHELL,CLOUDATLAS

Abstract

The everincreasing body of contemporary cosmopolitan theory,
partly inspired by globalisation and globalisation theory, focuses on
variousaspectsofliteraryandartisticcosmopolitanismsinceantiquity.
It concerns itself especiallywith the socalled new cosmopolitanism
whosedevelopmentwasprimarilymarkedby twoevents: the fallof
theBerlinWallandthe9/11WorldTradeCenterattacks.Amongthe
keyfociofinterestincosmopolitantheoryisthecosmopolitannovel,
characterisedbyurbanandvirtualspacesassitesofglobalcirculations,
theovercomingoftraditionalideasofcommunityandfragmented,yet
cohesive kaleidoscopic narration. This article aims at analysing the
dispersednarrationandnarrativestructureofthecosmopolitannovelby
andnarrativestructurebydiscussingCloudAtlasbyDavidMitchell,a
pioneerofthenewcosmopolitanfictioninthe21stcentury.Theideais
toexplorethenatureofnarrationinthenovel,itsmeaningandeffects,
allofwhichpointtoapressingneedtoreconsiderourperceptionofa
hostofsubversiveandtransgressivenarrativetechniquesandstrategies

usedinthenoveltoday.

Keywords:CloudAtlas,cosmopolitannovel,cosmopolitanism,
DavidMitchell,narration
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CONTEMPORARY FICTION IN 
FUNNY COSTUMES:  

CROSS-DRESSING IN THE 
NOVELS OF SARAH WATERS

Abstract:EventhoughearlierworkssuchasJohnFowles’TheFrench
Lieutenant’s Woman or Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea foreshadow
current interest in the Victorian period, neoVictorian fiction has
beendefinedasanindependentgenresincethe1990s.Morethanjust
examples of historical fiction, neoVictorian novels engagewith and
(re)interpret the Victorians with a marked selfconsciousness. Thus,
theyperformadoubletask:inmasqueradingasVictoriannovels,they
raise questions about identity and difference between the Victorian
period and the present day, shedding light on contemporary issues
as well as providing a vehicle for expressing Victorian taboos, or
questioningtheir(our?)values.Therecurrenttropeofcrossdressing
andmasqueradecanbeunderstoodasareflectionofthisduality.The
aimofthispaper,then,istoexploretheuseofthistropeinthenovels
ofSarahWatersasametaphorforthestatusofneoVictorianfiction
ingeneral.

Key words: neoVictorian fiction, Victorian fiction, crossdressing,
drag,narrative,crisis,postmodernism

Jeanette Winterson’s verdict on the value of neoVictorian
fictionseemsclearandislaidoutinnouncertainterms.Ifyou
wishtoreadVictoriannovels, therearemanyoriginalonesto
choosefrom,sowhytheneedforthefakeonesofcontemporary
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production.1 The truth is that neoVictorian novels are quite
distinctfromtheirVictorianpredecessors,andcannotsimplybe
explainedawayasfictionsetintheVictorianperiodandimitative
of its conventions. Even if this were the case, the question
wouldstillremain:whydoesthisperiodholdsuchanenduring
attractionforcontemporarynovelistsandreadershipalike?Ifwe
aretosaythatthereisadifferencebetweenVictorianandneo
Victorianfiction,whatpreciselyisthenatureofthatdifference?
It is not a mere coincidence that the peak of interest in the
Victorianage is tobeobservedat anotherendof thecentury,
plaguedbyitsownsenseofuncertaintyandmillennialanxiety.
Asa transitionalperiodmarkedbyglobalpoliticalupheavals,
classconfrontationsandculturalwars,theendofthetwentieth
centuryseemstocopewith itsownsenseofcrisisby looking
backforsolutionstotheendofthepreviouscentury.

TheambivalentattitudetowardsitsVictorianheritageisexpressed
in the uncertainty surrounding the naming of the new genre.
Criticshavevariouslysuggestedpost,faux,retro,and,finally,
neo,assuitablemodificationsforthecontemporaryengagement
with the older period. Like the post in postcolonialism, the
meaningofneoisunstableandseemstoincludethemeanings
oftheothersuggestedterms.Eventhoughtheearlierterm‘post
Victorian’hasbeenabandoned,itdoesrevealadesiretoview
the relationship between the Victorian and the neoVictorian
chronologically,asiftostressthejuxtapositionoftheVictorian
regressive,outdatedmindsetandthecontemporary,progressive
andliberalone,whichtheveryemergenceofthegenreseems
tosubvert.‘Faux‘and‘retro‘indicate,respectively,thatneo
Victoriannovelsaresomehowinauthenticandthereforeinferior
totheVictorianmodel,andthattheprimarygoalofsuchfiction
is nostalgic escapism.Even this brief survey reveals some of
the paradoxical nature of the neoVictorian: nostalgia for the
periodofliterary(andother)greatnessseemstobemixedwith
selfsatisfiedrecognitionofitsretrogradeviewsonsexualityand
race,nowsupposedlyquitechanged.

For some critics, the neoVictorian project represents an
embodiment of narrative crisis and stale creativity. Christian
Gutleben,forinstance,questionsthetransgressivepotentialof
neoVictorianfictionandfindsit lessthanrevolutionary:“less
radical, less subversive and less innovative than modernism
andearlypostmodernism”.2Heoutlinestwomutuallyexclusive

1 Wachtel, qtd. in: Wormald, M. Prior Knowledge: Sarah Waters and the
Victorians, in:BritishFictionToday, edited byTew, P. andMengham,R.
(2006),London:Continuum,p.187.

2 Gutleben,C.(2001)NostalgicPostmodernism:TheVictorianTraditionand
theContemporaryBritishNovel,AmsterdamandNewYork:Rodopi,p.161.
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motives for writing in the neoVictorian mode: subversion
and deconstruction, or conservation and homage.3 Gutleben’s
reading posits formal and thematical coherence, so that a
critical, subversive stance towards the past will necessarily
translateintoexperimentalnarrativetechnique.Inotherwords,
the first step towards the deconstruction of the past is the
dismantlingofpastnarrativechoices.Contrarytothisview,the
formalfeaturesofneoVictoriannovels,whichmayincludean
exclusivelyVictoriansettingandVictorianlengthortechnique,
neednot reflect the treatmentof themesandcharactersor the
choice of perspective, which may be decidedly postmodern.
Furthermore, neoVictorian narratives may employ Victorian
realist conventions alongside unreliable narrators, include
polyphonicnarrativestructure,playwithchronologyoreschew
aconclusiveending.4

AlthoughGutlebenfindsit“paradoxical”that“thepostmodernist
novelresoundswithechoesthatpredatethemodernistage”,5the
apparentparadoxmaysimplybeanotherinstanceofpostmodern
subversion of linear time, clear chronology and ideas of
narrativeorculturalprogress.Gutlebenfurtherimpliesthatthe
inclusionofvoicesfromethnic,sexualorsocialmarginsmerely
panderstoreaderly(andmarket)expectations,decryingitasthe
“vogue”ofpoliticalcorrectness.6However,whatheperceivesas
anopportunisticexploitationofacurrentfadprovidesfocuson
charactersandconcernswhichhaveheretoforebeenexcluded
fromnarrativerepresentation.NeoVictorianfiction,frequently
writtenbywomen,ethnicandsexualminoritywriters, canbe
perceived as an act ofwriting back, a hijacking of the novel
form,whichdevelopedwiththeriseofthebourgeoisie,bythose
silencedormadeinvisiblebymiddleclassvalues.

Asaresultofitsowncontestablestatus(reflected,amongother
things,inthetermfauxVictorian),theissueofauthenticityand
fakeryisamajorneoVictoriantheme.Plaguedbyaccusations
of derivativeness and literary plundering, neoVictorianism
questionstheassumptionofacleardistinctionbetweenoriginal
and copy in the same way the crossdresser destabilizes the
categoryofnatural,authenticgender.AllisonNealassertsthat
theneoVictorian,“initsquestforthepretenceoftheauthentic,

3 Ibid,p.7.
4 For instance, the two diaries inAffinity disrupt a clear linear chronology.

Michel Faber’s The Crimson Petal and the White withholds definitive
resolution and lets themain protagonist simplywalk away after over 800
pages.Thisfrustratedhisreaderssomuchthatmanydemandedasequel.

5 Gutleben,op.cit.,p.16.
6 Ibid,p.37.
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issynonymouswiththetransvestiteact”.7NeoVictorianfiction
aboundswithcrossdressingcharacters,whosepresencecanbe
readasareflectionoftheessentiallyperformativenatureofthe
genre itself.8The liminalpositionof thecrossdresserand the
instabilityofgenderitembodiescanbereadasametaphorfor
the ambiguous statusof theneoVictorian and its relationship
with its Victorian precursor. NeoVictorian texts either
consciouslyexpose thedifferencebetween themodel textand
the contemporary imitation, or blur the distinction altogether
and question the underlying assumptions about the Victorian
age.Thetenuousrelationshipbetweensamenessanddifference
inneoVictorianfictionisembodiedinthefigureofthecross
dresser.

Thegenderambiguityprovokedbythecrossdressercanrange
fromvisibleparodytosurreptitiouspassing.ForJudithButler,
theculturalpracticesofdragparodythenotionoffixedgender
categoriesbydeliberatelyexposinganddrawingattentiontothe
discrepancybetween the sex of the performer and the gender
whichisperformed.Thisovertmisalignmentiswhatconstitutes,
forButler,thesourceofsubversion:“inimitatinggender,drag
implicitly reveals the imitative structure of gender itself”.9 In
otherwords, the drag performance revealsallgender identity
asperformativeratherthanexpressive.Whatisperceivedasan
expressionofbiologicalessenceisinfactaneffectofaseries
ofacts,which,throughrepetition,createanillusionofasolid,
naturalized identity. In emphasising its own artificiality, the
dragactexposestheconstructednatureofgender,destabilizing
binarygendercategoriesandtheverynotionofbinarythinking.

For Judith Halberstam, “the incongruence [of the drag
performance] becomes the site of gender creativity”.10 Even
thoughNeal suggests that in order to be subversive, the drag
performance needs to remain readable as such,11 Halberstam
providesexamplesfromartandsubculturalscenestoillustrate
thefactthatsubversionmayalsooriginateintheunreadability
ofone’sgender.Indragkingcontests,theperformersmaystrive
for nearnatural authenticity, seeking tominimize, rather than

7 Neal, A. J. (2012). (Neo)Victorian Impersonations: 19th Century
TransvestisminContemporaryLiteratureandCulture,unpublisheddoctoral
dissertation,UniversityofHull,Hull,UK,p.32.

8 InadditiontoSarahWaters’fiction,examplesincludePeterAckroyd’sDan
LenoandtheLimehouseGolemandWesleyStace’sMisfortune.

9 Butler,J.(2002)GenderTrouble:FeminismandtheSubversionofIdentity,
LondonandNewYork:Routledge,p.175,originalemphasis.

10Halberstam, J. (1998) Female Masculinity, Durham and London: Duke
UniversityPress,p.236.

11Neal,op.cit.,p.25.
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carnivalize, the dissonance between the clothes and the body
underneath them. In this case, the drag king’s performance is
subduedandunderstated,asopposedtothecampyflamboyance
ofthedragqueenorthehyperbolicparodyofsomeotherdrag
kingperformances.Theambiguityofdragstemsfromthevisible
presenceofmorethanonegender,evenwhentheperformance
ofmasculinity is set off against the butchmasculinity, rather
than femininity, of the female performer. Such performance
is recognizedasambiguous through theatricalandsubcultural
contextualization, and might pass for authentic masculinity
outside these domains. The drag act may also articulate the
intersection of gender and race, as thewhite drag king act is
markedlydifferentfromtheperformanceoftheblackdragking.

In Sarah Waters’ Tipping the Velvet, the main protagonists
exemplify thegenderbendingepitomizedby thefigureof the
crossdresser.Astheatricalperformers,maleimpersonatorsKitty
ButlerandNanKingmaketheirfemininebodyvisiblebeneath
the male costume.As Halberstam contends, in the theatrical
traditionofnineteenthcenturymaleimpersonation,“moreoften
than not, the trouser role was used to emphasize femininity
rather than tomimicmaleness” and “plausible representation
of mannishness by women was not encouraged”.12 While
Kitty’s bodyfits the desired feminine norm,Nan’s is deemed
toomasculineandherjackethastobetailoredtogiveherthe
femininecurvesherbodylacks.Whenshefirstdons themale
costume, she appears too authenticallymale, and the effect is
described as “unpleasing”, because there is “something queer
about it”.13 Therefore, in posing asmale, Nan is at the same
timerequiredtoposeasfemale,andherfemininityisshownto
beequallyartificialandconstructed,backedbysartorialprops
and accessories as is her show of masculinity. On the other
hand,herstageperformanceofmasculinityrequirestheerasure
of her actualmasculine features.As such, the act is not truly
transgressive, and for this reason it remains safely contained
in the domain of theatre. Similarly, Nan’s relationship with
KittycomestoanendbecauseKittyfindsher“toomuchlikea
boy”.14ItisKitty,themorefeminineofthetwo,whoultimately
upholdspatriarchalvaluesandshiesawayfromthepossibility
ofanalternativelifestyle.Theiract,aswellastheirrelationship,
exemplifieshowdraginitselfneednotbeenoughforsubversion
(Butlerneverclaimsthat,either).

12Halberstam,op.cit.,p.233.
13Waters,S.(2012)TippingtheVelvet,London:Virago,p.118.
14Ibid,p.171.
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ThetrulytransgressiveactisNan’sstreetperformanceasamale
renter.Usinghercostumes,shepassesforamalehomosexual
prostitute,andtheperformanceencompassesbothfeminineand
masculineaspectsofhergender,alongwithherqueersexuality.
Whatallowsher to successfullypass formale isnotonlyher
costume, but also hermasculine body. Interestingly, once the
costume is relieved of its femininizing alterations and made
“itsold,masculineselfagain”,15itmanagestohighlightNan’s
femininefeaturesinwaysherwomen’sclothesdoesnot.When
shewears her first adult dress, it brings out the angularity of
herjawandhercheekbones,andtheeffectisthatofaboyin
hissister’sfrock.Ontheotherhand,whenherfirststreetclient
mistakesherforamanbecauseofhercostume,heobservesthat
herlipsare“quitelikeagirl’s”,16afeaturewhichisnotreadily
observablewhilesheisdressedasone.Herrenterperformance
channels her queer identity, “unmistakeably”, yet “falsely”17
interpreted asmale homosexuality, which illustrates how her
characterconstantlydefersastableinterpretationofsupposedly
solidgendercodes.

The renting episodes echo Foucault’s assertion that sexuality
is not expressive of gender, and that there is no causal link
betweenthetwo.ThethrillprovidedbyNan’s impersonations
isnonsexual.Instead,bypassingformale,adoptingaversion
ofmasculinityconvincingtoothermen,andexertingalevelof
controloverthemotherwiseunavailable,Nanfeels“revenged”18
fortheinjusticessuffered,includingKitty’sbetrayalwithWalter.
Hergenderintheseepisodesbecomesfluidandunstable,andthe
differencebetweenherandaprostitutewhoisbiologicallymale
seemsbesidethepoint.Thisisunderscoredbyheracquaintance
withamaleprostitutewhoisnotonlywearingfemaledrag,but
isalsodescribedashavinggirlishlylongeyelashesandaheart
shapedface.Whilethesimultaneousexposureofbothgenders
iscrucialforthesuccessofthetheatreact,crossdressingwhich
aimsforconvincinglevelsofauthenticityisclearlynotintended
to showcase such gender interplay. What precedes Nan’s
decisiontowalkthestreetsdressedasamanisherrealization
of the potential danger she faces if she were to do that as a
singlewoman.Nan’sadoptionofthemalegenderinthestreet
allows her to access privilege and security unavailable to her
asafemale.Shespendsmostofthenarrativedressedasaman,
engaging in sexual relationswith bothmen andwomen, as a
womanorasaman,herbodyismasculine,andsheisevengiven

15Ibid,p.192.
16Ibid,p.199.
17Ibid,p.208.
18Ibid,p.201.
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aprostheticpenisinoneofhermaleincarnations.Clearly,her
gender ishardlyreducible toanunchangeable,authenticcore.
Throughoutthenovel,itremainsthesourceofconfusion,toNan
andtotheothercharactersalike.

Crossdressingcanalsoupholdconservativevaluesratherthan
questionthem.Forinstance,thedragqueen’sperformancerelies
on the exaggerated display of stereotypical feminine features
andthedragkingfrequentlyadoptsmachomasculinity.Nan’s
characterexemplifiesthisaswell.Herfavouritecostumeisthat
of a guardsman, the epitome of macho masculine authority.
WhenFlorencemistakes her for a voyeur,Nan addresses her
intheidiomofthe“roughfellowsofthestreet”.19Furthermore,
masculinity is not necessarily associated with the position of
power.Whenshestarts livingwithDianaLethaby,a richand
decadent Sapphist, Nan is allowed to experiment with her
clothesaswellasher sexuality.Even thoughshe isgiven the
activesexualrole(sheistheonewearingDiana’sleatherdildo),
herpositioninDiana’shomeisthatofaprisoner.Dianarestricts
herfreedomofmovement,decidesonherdailyactivitiesand,
significantly,providesandchoosesherclothes, shapingNan’s
masculinityaccordingtohersexualtastes,withoutwearingmale
clothingherself.

Whilecrossdressing inTipping theVelvetprimarily serves to
signify the fluidity of gender play and sexual exploration, in
Affinity it is associated with the broader themes of disguise,
illusionanddeceit.Oneofthetwoprotagonists,SelinaDawes,
organizessexuallychargedséanceswiththehelpofRuthVigers,
amaidof thehousehold.Ruthparticipates in theséancesasa
malespiritunderthenameofPeterQuick,whichallowsherto
interact freelywith theyoungfemalesittersand tosatisfyher
unlicensedsexualdesires.Hermaskisthereforecrucialforthe
expressionofherqueersexuality.Disguiseandpretence form
thebasisofSelinaandRuth’splantoswindleMargaretPrior,a
wealthyspinster,outofherinheritance,buttheyalsoshapethe
relationshipbetween thenarrativeand thereader.Thesuccess
of theplanrelieson thesuccessofSelina’sactasasensitive,
wronglyaccusedmediumandonRuth’s selfeffacingact as a
maid.Atthesametime,thenarrativeseekstodisguiseitstrue
course and lures the reader into believing that the spiritual
connection between Margaret and Selina may well be real,
just asSelina doeswithMargaret.The vital clues concerning
the identity ofRuthVigers are delayeduntil the very end. In
the meantime, the novel masquerades as a ghost story and
appropriatestheapparitionaltropesconventionallyemployedto

19Ibid,p.221.
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conceallesbiandesire,byturningthemintoprimarymeansfor
itsexpression.

According toMarjorieGarber, the functionof the transvestite
figure is to “indicate the place of (…) ‘category crisis’” of
various kinds, and to express “cultural, social, or aesthetic
dissonances”.20 It is “not just a category crisis of male and
female,butthecrisisofcategoryitself’,21andoftheverynotion
of binarity.22 Garber shows how the destabilization of one
categorymayspilloverintoanother,sothatfirmboundariesof
gender,classorracemaybemadepermeable.Thisisevidentin
Waters’fictionaswell.Theblurringofgenderlinesproducedby
Ruth’smasquerade intersectswith the destabilization of strict
class distinctions. Ruth and Selina eventually steal not only
Margaret’swealth,butalsoheridentityasalady,andMargaret
recognizes both the parallels between herself and the prison
inmates,whoaremostlyoflowersocialrank,andtheinjustice
of thedifferent treatment theyreceive.On theotherhand, the
socialadvantagesofMargaret’supperclassarenegatedbythe
constrictingnormsimposedonher,whileSelinaandRuthenjoy
greaterfreedomowingtotheirlowerstatus.

JustasNaninTippingtheVelvetidentifieswiththehyphenin
thesignadvertisingavacancyfora“FeMaleLodger”,23neo
Victorianfictionseemstooperatemostconvincinglyinitsown
hyphen, by constantly testing the tensions between the two
hyphenated terms. “[J]ust as gender canbe said to be a copy
ofacopy,sotoocantheliterarygenreofneoVictorianfiction
be classified as an adaptation, a rewriting, or a palimpsestic
faux‘copy’ of Victorian mores, characteristics, and narrative
techniques: in fact, it becomes a drag act.”24 It is neither a
straightforwardconservativerevival,asitfeaturesaspectsofthe
Victorian previously rejected as unacceptable or undesirable,
noraclearlydefinedcritique,asitsimultaneouslyfallsbackon
conflictingVictorianandpostmodernistnarrativeconventions.
Incidentally, Garber points to the prominence of the cross
dressingmotifinmodernistliterature,citingexamplessuchas
DjunaBarnesandVirginiaWoolf.25ReactionstotheVictorian
age,bothantagonisticandambivalent,seemtoerupt incross

20Garber,M. (1997)Vested Interests: CrossDressing andCulturalAnxiety,
NewYork:Routledge,p.16.

21Ibid,p.17.
22Ibid,p.10.
23Waters,op.cit.,p.210.
24Neal,op.cit.,p.32.
25Garber,op.cit.,p.9.
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dressingfigures,whichembodytheunresolvedattitudetowards
itslegacy.

The figure of the crossdresser expresses the dialectical,
palimpsesticnatureof theneoVictoriannarrative, and in that
respectfunctionssimilartothetropeofhauntingandspectrality,
whichisalsoheavilyfeaturedinthegenre.Bysuperimposing
one gender over the other, the crossdresser negates the
binary assumptionwhich defines them asmutually exclusive.
The figure of the ghost, similarly, belongs to the world of
the dead, yet appears in theworld of the living anddemands
to be accounted for. NeoVictorian novels embody similar
tensions.Inadoptingmoretraditionalnarrativetechniques,they
foregroundtheir(still)potentiallyshockingsubjectmatterand
thecontrastbetweenthetwo.Atthesametime,theoverlapping
of the traditional and the contemporary begs the question as
towhatbelongstoeachcategoryandwhethertherereallyisa
straightforwarddifference.Forinstance,thelesbiansubculture
described inTipping theVelvet illustrates thecovert existence
of alternative sexualities in an age that refused to recognize
them,butitalsoservesasareminderthatsexualminoritiesstill
remain in the subcultural domain andmay suffer invisibility,
stereotypingorprejudice.Inasimilarfashion,thevibrancyof
themusichallworldchallenges thestereotypeof theprudish,
repressedVictorian. Significantly, in their assessment of such
neoVictorian contradictions, criticsAnnHeilmann andMark
Llewellyn employ the image of masquerade. Echoing Eric
Hobsbawmassertionthat“allhistoryiscontemporaryhistoryin
fancydress”,theysuggestthat“perhapsneoVictoriantextsare
contemporaryfiction in funny costumes”.26TheneoVictorian
meaning,then,isintrisicallylinkedwiththechosencostume.

InthecaseoftheneoVictorian,whatisperceivedasasignof
crisismayinfactbeashifttowardsamorediverseandinclusive
approach to fiction, one which no longer necessarily favours
the“male,paleandstale”perspective.OneisremindedofJohn
Barth’sconvictionoftheexhausted,usedupstateofthenovelin
thesixtieswhich,supposedly,hadnothingnewtosayandcould
onlyrecycleoldformsandideas.Suchanxietiesweredispelled
by awider inclusionof “othervoices” and theirperspectives.
AsElizabethFoxGenovesehasnoted,theassumptionthatthe
dyingwhitemalesubjectisinanywayrepresentativedisregards
awholearrayofothersubjects:

26Heilmann,A. andLlewellyn,M. (2010)NeoVictorianism:TheVictorians
intheTwentyFirstCentury,19992009,Basingstoke:PalgraveMacmillan,
p.27.
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Feministcritics,likecriticsofAfroAmericanandThirdWorld
Literatures, are beginning to refuse the implied blackmail of
Western,white,malecriticism.Thedeathofthesubjectandof
theauthormayaccuratelyreflecttheperceivedcrisisofWestern
culture and the bottomless anxieties of its most privileged
subjects–thewhitemaleauthorswhohadpresumedtodefine
it.Thosesubjectsandthoseauthorsmay,asitwere,bedying,
butitremainstobedemonstratedthattheirdeathsconstitutethe
collectiveorgenericdeathofsubjectandauthor.Thereremain
plenty of subjects and authors who, never having had much
opportunity towrite in theirownnamesor thenamesof their
kind,muchlessinthenameofthecultureasawhole,areeager
toseizetheabandonedpodium.27

Even before the neoVictorian boom, Barth was particularly
dismayedbyauthorsrushing“backintothearmsofnineteenth
centurymiddleclassrealismasifthefirsthalfofthetwentieth
century hadn’t happened”,28 and some contemporary critics
seem to share his concern. The critical unease provoked by
the return to the Victorian perhaps speaks of a Bloomian
anxietywhichfavourssuccessionandgenerationalantagonism
over dialecticalmarriage of opposites.What comes across as
disobedient interest in the realist tradition which modernism
and postmodernism have already successfully exorcised may
really be a different (replenished?) take on both realist and
postmodernist conventions, one which identifies or produces
surprisingintersectionsbetweenthem.Ifthisistobeunderstood
ascrisis,surelyitisonetobecelebrated.
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САВРЕМЕНАПРОЗАУЧУДНИМКОСТИМИМА:
МОТИВТРАНСОДЕВАЊАУРОМАНИМА

САРЕВОТЕРС

Сажетак

ОслањајућисенатеоријеЏудитБатлериЏудитХалберстам,радсе
бавимотивомпрерушавањаитрансодевањаунеовикторијанској
прози Саре Вотерс. Неовикторијански жанр, који на значају
добија деведесетих година двадесетог века, спада у ширу
категорију историјског романа, али се од осталих представника
разликује по свом самосвесном приступу викторијанском
периоду. Неовикторијанска проза није једносмислен повратак
викторијанским вредностима или наративним решењима, нити
је, како неки критичари упозоравају, знак кризе нарације или
креативности. Прерушена у викторијанско рухо, она испитује
сличностииразликеизмеђувикторијанскогпериодаисадашњег
тренутка. Неовикторијански романи обрађују теме од којих
викторијанскироманзазире,каоштосуалтернативнесексуалности
или перспектива етничких или друштвених мањина, али уз то
преиспитујуиположајовихсубјекатаусавременомдруштву.Таква
двострука визура неовикторијанског текста изражена је, између
осталог,мотивомпрерушавањаи трансодевања.С једнестране,
овајмотивпреиспитујебинарнасхватањародаисексуалностиу
текстовимакојисебавеовимпитањима,тедеконструишекатегорије
природногивештачког,алиибинарнулогикууопште.Поредтога,
он представља прикладнуметафору за неовикторијански роман,
који и сâм садржи наизглед непомирљиве елементе. Користећи
мотивтрансодевања,неовикторијанскижанристражује границе
измеђуоригиналаикопије,доводећиупитањењенопостојање.

Кључне речи: неовикторијанска проза, викторијанска проза,
трансодевање,драг,нарација,криза,постмодернизам
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НА РА ТИВ НА ТЕХ НИ КА У 
РОМА НИ МА  

ВА ШЉИ ВА ПА ЛА ТА И 
ЉУБАВ ЕЛИФ ША ФАК

Сажетак:ЕлифШафак,једнаодистакнутихпредставницатур
скогпостмодернизма,користиразличитенаративнетехникеко
јима критички изазива традиционалне форме, али и вредности
јошувекприсутнеутурскојкњижевности.Радсебавиразматра
њемнаративнихтехникакојејеЕлифШафакупотребилаурома
нимаВашљивапалатаиЉубав.Развијајућиспецифичаннаратив
нипоступакзаснованнаконцептукруга,алииекспериментисању
са различитим нараторима и вишеструкимтачкама гледишта,
ЕлифШафак ствара дела која заузимају сасвим посебноместо
утурскојкњижевности,штојевидљивоиизчињеницедаспада
унајчитанијеауторе утој земљи, каоида ужива великупопу
ларностиванње.

Кључнеречи:ЕлифШафак,турскакњижевност,постмодерни
зам,наративнатехника,концепткруга,тачкагледишта.

Одбацујући традиционалне погледе на идентитет, културу
иисторију,постмодернистиодбацујуиидејупрогреса,што
сеумногимделимаогледанарушавањемлинеарненарације
укористцикличностиивишегласјемразличитихприпове
дача.Такође,постмодернистисеопирулинеарнојнарацији
итрадиционалномвременскомследуприповедањаиодба
цивањем ауторитета поузданогприповедача, односно уво
ђењемвишеструкихприповедачачијуверодостојностчесто
можемодовестиупитање.Какобипоигравањеразличитим

ИДА ЈОВИЋ
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гласовима учинили што успешнијим, постмодернисти се
честослужеразличитимсредствима,каошто јепреклапа
њестварностисасветомсноваифантазије.Стога,уовом
радуосврнућемосеуправонатеаспектеромана„Вашљи
вапалата”и„Љубав”истакнутетурскепостмодернистичке
списатељицеЕлифШафак(ЕlifŞafak).

ЕлифШафак ужива велику популарност у свету и у Тур
ској,алиуследсвојехиперпродуктивностииизборатема
тикекојаугађаукусимаширокепублике,честојенаудару
критичаракојидоводеупитањеквалитетњенихдела.Са
свимјесигурно,међутим,даЕлифШафаксвојпозивсхвата
уизвесномсмислукаозанат,тедага јекаотакав,довела
домајсторства.Читалачка публика уСрбији имаприлику
даупознањенопускрозчетириромана:„Истанбулскоко
пиле”, „Вашљива палата”, „Љубав” и „Неимаров шегрт”.
Иако тематски и стилски различити, њени романи имају
једнузаједничкукарактеристику,атојејединственаприпо
ведачкатехниказасновананаконцептукругапреузетомиз
исламскогмистицизма.Цикличностје,дакле,ононачему
ЕлифШафакутемељујефабулесвакогодпоменутихрома
на, аогледасеу томеда завршавароманонакокако га је
започела,односнодамањепричеткауједанширикруг.

Радњаромана„Вашљивапалата” јевезаназа једнуистан
булскузграду–палатуБомбона,доквремерадњеобухва
танеколикоисторијскихоквира.Поменутапалатасеможе
даклеупоредитисаматицомкојамноштволиковаовогро
манадржинаокупудоксењиховесудбинепреплићуства
рајућиновеприче.Самзаплетпредстављапокушајстанара
дарешемистерију везану занеобјашњивузрокнеугодног
мириса и појаве инсеката који сешире зградом. Кључ за
решењемистеријеје,какосетопоказалонакрајуромана,
мадамТетка,најстаријастанарказграде,скојомсусвили
ковипонаособступалиуинтеракцију.Палатасеуизвесном
смислуможесматратиизасебнимликом,будућидароман
прати„живот”палатеоднастанкадосмртиглавнејунаки
ње.Усветлугорепоменутогконцептакруга,палатасеможе
схватитиикаокругкојијеописаноковишемањих,такође
цикличних,целина.БудућидајеШафаковазанасловрома
наодабралаоксиморонкојиистичечињеницудасвакапри
чаимадве стране,може сепретпоставитида јепоменута
концепцијароманазаправоипостављенаизразлогадаби
смо„завирили”утуђекућеиувиделидасеживоттихљуди
најчешћенеподударасаспољнимутискомкојиодају.По
глављауроману,подједнакосимболично,носеознакепло
чицасаулазнихвратастана,односнопредстављајуиулазна
вратаупричеоразличитимживотима.



169

ИДА ЈОВИЋ

Вратимо се сада концепту круга, односно концентричних
кругова,што је прикладнијиназивкада јеречоовомро
ману.Романпочињеприповедањемодстраненеименованог
нараторакојичитаоцеуводиупричучијићесмисаобити
приказан тек на самом крају романа. Тај спољашњи круг,
„највећикруг”,уизвесномсмислуможемопосматратикао
омотачфабулеромана.Започињућипричуоистини,лажи
ибесмислици,азатимиооколностимакојесупретходиле
изградњизграде,наратористинуупоређујесахоризонтал
номлинијом,лажсавертикалном,абесмислицусакругом.
„Највећикруг”сезатваранакрајуромана,поглављемкоје
јеготовоистоветно.

Штосетичебесмислице,онабиизгледалаовако:

Укругунепостојихоризонтала,нитивертикала.Нити
имакрај,нитипочетак.1

Смислиосамовупричукакобихпобедиофобијуодбуба.
У једној од ћелија у којима смо поређани једни до дру
гихпохоризонталнојлинији,измислиосампричуоста
ројудовицикојајеупотајискупљаласмеће.Збогтогасе
неможерећидасампотпунослагао.Самодасамуспео
даселажиистинапреплету.Завршивши,дошаосамна
почетак...2

Највећикругје,међутим,сложенисастојисеодмањихци
кличнихцелина.Крећућисепоњему,читалацоткривапо
јединостиоместунакојемћебитиизграђенапалатаБом
бона. Прича почиње приповедањем о старом католичком
јерменскомгробљунакојемсуископанадва саркофага за
којејетребалонајпреутврдитиукојем,заправо,лежисве
тац,којићепредстављатилајтмотивромана.Причаотом
догађају, каоиоразрешењуенигме, такође јецикличнаи
носиназивкојијојједаонараториззатвора–„Јошраније”.
ДругидеоНајвећегкругајеопетзасебнаприча,названаод
страненаратора„Раније”,приповестоимиграцијибрачног
пара,АгрипинеАнтиповеињеногсупруга,којићеизгра
дитипалату.Читалацпочињедасекрећепонајвећемкругу

1 Šafak,E.(2012)Vašljivapalata,Beograd:Laguna,str.10
2 Исто,стр.442.
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оногтренуткакадаједанодспоредних,аливажнихликова,
Хаксизлик3Озтурк,стигнепредпалату–зградукакобииз
вршиодезинсекцијупопозиву.Хаксизликјеликкоганара
ториззатворапомињекаоособукојујесреоустварностии
наосновучијегживотајеиизмислиопричу.Хаксизликима
гротескниизгледзбогнаранџастекосе,клемпавихушијуи
необичноглицаикаотакавпривукаојепажњустанараоку
пљенихиспредзграде.Трећидеонајширегкругачиници
кличнаприча„Сада”,којајепак,сатканаодмногихмањих
целина,односно причаосвакомстануупалатиБомбона.
Тојеитренутаккадасеуроманупојављујеновинаратор,
једанодстанара.ЕлифШафакјеизабраладаитајнаратор
останенеименован,тесеусвакомпоглављукојесеодноси
нањеговстан,односноњеговупричу,наплочицисаименом
појављујепросто„Ја”.

Уроманусу,дакле,присутнадванаратора.Једанкојисеја
вљанапочеткуинакрајуроманаикојичитаоцауводиу
причуозгради–палатиБомбона.Другијеједанодстана
разградекојиулазећиуинтеракцијусаосталимликовима
ствара и нове приче.Другог наратора јеЕлифШафакис
користилазаприповедањеостанаримазграде,наводећиса
једнестранечитаоцедамуверују,докгајесдругестране,
приказивалакаоасоцијалнуособукојаимапроблемсаал
кохолом, доводећи тако у питање веродостојност његовог
приповедања. Једна од најважнијих прича, а истовремено
и најважнијих ликова романа су фризериЏемал иЏелал,
идентичниблизанцинеобичнихсудбина.Њиховиликовису
ониококојихосталинајвишекруже,будућидајењиховса
лонместоокупљања,докјеЕлифШафакњиховедијалоге
искористиладачитаоцеупознасаоколностимакојевладају
узгради.Онисузначајнијерпредстављајудругачијетачке
гледиштауодносунанараторастанара.Иаконемајуфунк
цијунаратора,њиховигласовиуроманусувеомаважнијер
дајуувидуновеаспектеликоваињиховихприча.Јошједну
особеностдајеичињеницада,премдаидентичниблизанци,
имајудијаметралносупротнеставовеосвему.

Расплетромана,односнопочетакзатварањакругова,Елиф
ШафакјеотпочелапоновнимувођењемХаксизликаупри
чу,описујућидогађајнаготовоистоветанначинкакојето
урађенонапочеткуромана.Свикруговикојесмонаброја
липочињудасезатварајукадајенараторстанароткриода
је узрок неподношљивог мириса заправо због компулзив
ногнагомилавањастваримадамТетке.Утомесеможепре
познати и идеја ЕлифШафак да суживот и историја низ

3 Неправда.
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понављања,односнодасеузавршеткуједненалазипочетак
другеприче.Какојеинараториззатворанапочеткуромана
рекао:

Знамзасамоједанпуткојискрећесмонотонијелинија:
круговиунутаркруга.Томожетесматратиивидомква
рењазабаве.4

Покушавајућидаукаженамеђусобнуиспреплетаностсуд
бинаљудикојиживеуистојзградиилисубиливезаниза
њутокомњеногвека,Шафаковакористимотивекојисуза
једничкипојединимилисвимликовима.Порединсекатаи
непријатногмирисакојимучесвестанаре,постојеидруги
мотивикојиповезујупојединеликове,каоштосу,напри
мер:ПлаваЉубавницаиЊеговаженаНађагледалеистусе
рију;ХаџиХаџипричасвојимунуцимапричуосвецучији
јесаркофагиископаннапочеткуромана;посластичарница
укојојјерадилаАгрипинаАнтиповаподоласкууИстанбул,
аукојојсемадамТетканалазиласасвојимбратом.Многи
другимотивитакође,попутсусретаСидарасабратомма
дамТетке,чиниседаодражавајусхватањеЕлифШафако
предодређеностисудбине,паикругаљудиукојемсепоје
динацкреће.Њеноинтересовањезаидејупредодређености,
односносудбину,видљивојеиудругимделима,аможесе
закључитидаизистогразлогарадокористиконцепткруга
илинија.Далијеживотвечитопонављањеиличовекмо
жеуодређеномтренуткудапрекинетусудбинуиизађеиз
„зачараног”круга,чиниседајенепрестанатемаокојојШа
факоваразмишљаикојојсеусвојимроманимавраћа.Може
серећидасууовомроманутањенасхватањанајвидљивија
удијалогунараторастанарасаједномодњеговихстудент
киња,аодломаккојиследитонајбољеилуструје.

На пример, мислите ли даживитеживот који вам је
унапреднаписан?Далијеживотаprioriодређен?Тоје
питање.Доксебависудбином,човексеотворенообра
чунавасвером.Нипросветитељствонинапредакнеби
билимогућибезослобађањаодФортунеилибезтогада
сеонабацинаколена.

...Уствари,најбољејештопрепризнатиданеконтро
лишемосвојживот.Мождаможемодабудемоодговор
низаоноштоурадимо,алинеизапутевекојићенамсе
отворити....

...ПроблемнијеуФортуниитакодаље,разликајеизмеђу
кругаилиније.Акомислишдаходашпокругу,мислиши
дасинештооставиоизасебеидаћешнегдестићи.Но

4 Šafak,E.(2012)Vašljivapalata,Beograd:Laguna,str.17.
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уколикосвојживотсхватишуодносунакруг,неможе
дасеговорионечемукаоштојенапредак.Проблемјеу
томејесилиилинисиухармонијиспонављањем....

...Долазимодопитањакоје јеНичепоставио заРусоа.
Акоизпакладођеминијатурниђавоунајсамотнијичас
твогсамотногживота,станепредтебеикажеНебој
се,брате,гарантујемти,нематогаштосезовесмрт.
Самоимапонављања.Поновоћешдоживетисвештоси
доовогтренуткапроживео....

...ЧовеккаоштојеМакијавелиморадапресечекругна
некомместудабиподнеоживотитакогапретвориу
линију.Послетогасерађаидејаонапреткуииндивиду
ализму.5

Сведокрајароманакруговисезатварају,апричесезаокру
жују.Једанодстанара,Сидар,упознајебратамадамТетке
управонаистомгробљунакојемсунапочеткуроманапро
нађенисаркофази.Сидартомприликомсазнаједасестарац
налазисасвојомсестромуправоупосластичарницикојаје
напочеткуроманапомињанакаоместонакомерадиАгри
пинаАнтипова,женазбогкоје јепалатаБомбонаиизгра
ђенаикојајекумовалањеномимену.Такође,насамомкра
јуроманапојављују сеиликови једногплемићаињегове
љубавнице, акојису заправоликовинасликанина једном
послужавникумадамТетке.Овиликовикоји сенајпре ја
вљајусамокаомотивнапослужавникунакојиједевојчица
иззграде,Су,сасвимслучајнонаишлаустанумадамТетке,
накрајуроманапостајуликовироманаокојимаШафако
ванараторстанарприповедаупосебномпоглављукојеима
плочицусаознакомПлемићињеговаљуба.Ускладусаве
ровањеммадамТеткедасвестваринаовомсветуимајусво
јупричу,истарипослужавникприповедао јепричуољу
бави,алииопосластичарнициукојојјерадилаАгрипина
Антипованапочеткуромана.

Роман„Љубав”ЕлифШафактакођезапочињепричомокру
говима.Говорећиотоммотивуњенихромана,требаиста
ћиважносткоју,личнозаЕлифШафак,имасампојамкру
га.Њеносхватањекругајевеомаспецифичноизасновано,
осимнасуфијскојидеји,инаидејикојајој јеусађенајош
издетињства,акојајеутемељенанаобредномзначају.Она
појамкруга,сагледаваудруштвеномикултуролошкомдо
менукаообластунутаркојепојединацживиидела,ауну
таркојевладајузаконисличностиштодоводидостварања
предрасудаи„учауривања”уколикосеизњеганеизађеи

5Исто,стр.307308.
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упозна свет ван круга.6Пред сличним изазовом била је и
главнајунакињаромана„Љубав”,којајебила„учаурена“у
свомживотунесрећнедомаћице,сведокниједопустиласе
бидаупознасветван„зида”којијујеокруживао.Ууводном
поглављуромана,ЕлифШафакјеискористиламетафоруда
упоредиљудскиживотсаводом,наводећидасуживотине
кихљудиналикбрзимрекама,доксунечијипопутмирне
језерскеводе.Какокаменбаченунемирнурекунеизазива
никакавефекатосимзвучног,такокаменбаченумирнуводу
језераизазивапојавубројнихкруговакојихбивасвевише.
ЖивотчетрдесетогодишњеЕлебиојемиранбашкаоивода
некогјезера,сведоксеуњеномживотуниједогодилоне
штокрајњенеочекивано.

Међутим,језеронијеспремнозаовакваизненаднатала
сања.Чакјеиједанјединикамендовољандагапотпуно
поремети,протреседосржи.Језероникадавишенемо
жедабудекаопренаконштосесусретнесакаменом,
неможе.7

Елаје,наизглед,срећноудатазауспешногзубараДејвида
и сањимима троје деце. Брак који је имала саДејвидом
засниваосенапажњи,разумевању,поштовању,свемуосим
љубавиистрасти,атоћебитииразлогизкојегћеЕлаод
лучитидаганасасвимнеочекиванначинокончазбогнепо
знатогчовека,аутораинтригантногрукописа,А.З.Захаре
изАмстердама.Читалацпочиње,заједносаЕлом,дачита
„роман у роману” који говори о Румију8 и околностима у
13.векунаБлискомистоку.Обузелојујенеобичноосећање
блискостисачовекомкојегнијеникадаупозналаиосећајда
јесвакаРумијевапесмабиланаписанабашзању.Чинисе
даШафаковатимежелидаукаженауниверзалниисвевре
менскикарактерсуфијскефилозофије.Изроманасеможе
наслутитиШафакино дубоко веровање да то учење може
дотаћи сваког, безобзираукомвременскомраздобљуиу
комделусветаживи,инавестигадаосетиљубавили,као
уЕлиномслучају,недостатакљубави.НаводећибројнеРу
мијевестихове,Шафаковажелидаилуструјеидејесуфизма,
пре свега идејуљубави, према Богу, али и универзалну и

6 Предавање које је о својој прозиЕлифШафак одржаланаОксфорду,
http://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction.html

7 Şafak,E.(2009)AşkDoğanKitap,İstanbul,р.11.
8 ЏелалудинРуми (12071273) био је један однајвећихперсијскихми

стичких песника ислама.Његово најпознатије дело јеМесневија која
се састоји одшест књига песама различите тематике. Био је оснивач
дервишкогредамевлевија,названогпремаРумијевомнадимкуМевла
на („нашучитељ”), акоји јепознатикаореддервишакојисевртеу
ритуалномплесуназваном„сема”.
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овоземаљску.АзизЗ.Захара,ауторунутрашњегромана,од
носнороманауроману,очараваЕлусвојимприповедањем
ољубави,алијеистовременоичинисвесномсвојенесреће.

Наратори се смењују током читавог унутрашњег романа
нудећи различите перспективе, чиме се повремено стиче
утисакдафабулаимавишедимензија;поглавардервишке
текије у Багдаду Баба Заман даје посебан увид уШемсо
вуличност,неименованидервишизКоње, другинаратор,
осветљава Румијеву личност, док трећи наратор из теки
јеописујеоколностиподкојимасеживиутекијиискреће
пажњуинатамнијустрануондашњегживота.Такође,сам
Шемскаонаратороткривасвојуподсвест,докњеговубица
додајејошједнудимензијудогађаја.Овакавнаративнипо
ступакналикјесмењивањукадровауфилмуивеомадопри
носиживописностиидинамицикњиге,асведодатнопоја
чаноинепрестанимподсећањемнатодазаправопратимо
романкојичитаглавниликглавногромана.Читалацстога
стичеутисакдасекрећецикцаклинијомкрозовадваро
мана, главнииунутрашњи.Свенаративнецелинедате су
у форми дневника са јасно назначеним именом наратора,
каоивременомиместомвршењарадње.Трећидеокњиге,
Ветар–напуштене, измештенеипредате ствари ужи
воту,представљасвојеврстанзаплетромана;РумииШемс
сусеупознали,аЕлаиАзиззапочелисуплатонскувезуна
даљину,којајетежиладапрерастеунештовише.Ипак,из
свихредовакојечитамоможесенаслутитидаправизаплет
текследи.Румијеусвом’дневнику’рекаодамујесусретса
човекомизсноваиспуниосрцестрахом,докЕланепрестано
размишљаосусретусаАзизом,штојеплаши.Онјеједини
ликкојинепреузимаулогунаратораупосебнимпоглављи
ма,већјењеговгласјединомогућечутидокчитамописмо
упућеноЕли,акоје јенаведеноувекуцелости,каодоку
мент.Ипак,онјеједаноднајразрађенијихликоваромана,о
комесазнајемосвепосредноодЕле.ТимметодомсеШафа
ковакористилатокомчитавогромана,тејеупотребљавала
ликоведакрозсвојеприповестиосликавајуособинедругих
ликова.Такосеуовомделуроманакаонараторпојављујеи
једанодРумијевихсинова,Аладин,којиосећазавистзбог
пажњекојуњеговотацпридајеШемсу.

Употреба техникефлешбекова за приказивање сећања ли
кова,такођејеједаноддоказаданелинеарностможемопо
сматратикаоодлику свихроманаШафакове, ашто јепак
значајноисааспектавећеангажованостичитаоца.Какои
сама ауторканаводи, она своје читаоце сматра за активне
учесникеустварањуромана,којисвојоминтерпретацијом
долазенаподједнакнивосањомкаописцем.Тојепосебно
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видљивоуроману„Љубав”,укојем,какојевећречено,чи
талац у свет унутрашњег романа ступа заједно са најзна
чајнијимликомглавногромана,текаонафилму,окрећући
странучиталацулазиу једаннови светинову епоху.Чи
талацјетакоизазвандаактивночитароманкакобибиоу
стањудапратифабулуиследдогађаја.

Употребом наведених наративних техника којом постиже
свеобухватнијудинамикуиживостописа,ЕлифШафаксе
бавиликовимасамаргинадруштвачимеиспитујеиизазива
патријархалневредностикојесудубокоусађенеутурском
друштву.Њенироманиизазивају читаоцена активно уче
шћеипромишљањеактуелнихдогађајаисавременихокол
ности,алиизаузимањекритичкогставапремапрошлости
која,билоувидуносталгијебилоувидуодбацивања,чини
сепрогони савременогчовекау тој земљи.Стога, романи
ЕлифШафак успевају да осветле и додатно укажуна ам
бивалентностсавременеТурскеито јеуправооноучему
требапотражитидоказњиховогквалитета.
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NARRATIVETECHNIQUEINTHENOVELS
FLEAPALACEANDFORTYRULESOFLOVEBY

ELIFSHAFAK

Abstract

Elif Shafak, one of the distinguished representatives of Turkish
Postmodernism,usesdifferentnarrativetechniquestocriticallyprovoke
traditionalformsandvaluesstillpresentinTurkishliterature.Thepaper
dealswiththenarrativetechniquesusedbyElifShafakinhernovels
FleaPalaceandFortyRulesofLove.Bydevelopingauniquenarrative
methodbasedontheconceptofcircle,andalsobasedonexperimenting
withdifferentnarratorsandmultiplepointsofview,ElifShafakcreates
novelswhichhavedistinctiveplace inTurkishliterature,ascouldbe
noticedfromthefactthatsheisaverypopularwriterinTurkeyaswell

asabroad.

Keywords:ElifShafak,Turkishliterature,postmodernism,narrative
technique,conceptofcircle,pointofview
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет –  
Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор
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                  УДК 821.163.41.09-31

оригиналан научни рад

НА РА ТИВ НЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ 
ПРИ КА ЗИ ВА ЊА  

ХЕН ДИ КЕ ПИ РА НО СТИ  
КАО ДРУ ГО СТИ У СРП СКОМ 

РО МА НУ НА ПО ЧЕТ КУ  
ХХI ВЕ КА

Сажетак: У овом раду посматране су наративне стратегије и
начинимоделовањајунакасизвеснимпоремећајимакаодругогу
српском роману на почеткуХХI века у контексту постпостмо
дернистичке поетике и постструктуралистичке (фукоовско
деконструктивистичке) интерпретативне парадигме. Иако на
првипогледизгледадаовоинтересовањеделујекаопотврдакризе
нарације,којасеисцрпљујеуинтересовањузабизарно,тоипак
нијетако.Резултатипоказујудасеразличитосттеврстеупо
сматранимроманимаприказује не као стигматизација, већ као
борбазаправонаособниидентитет,којисенеуклапаустандар
денормативногидентитета.

Кључнеречи:постпостмодернизам,роман,болест,идентитет,
другост,друштвенаулога

Промена поетичке парадигме на почетку новог миленију
ма,неминовно,померилаје,најпрестваралачке,апотоми
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интерпретативнеоквиреодбинарнерелацијетзв.стварно
снапроза–постмодернапроза,доминантненасрпскојпро
знојсцениудругојполовинипоследњедеценијеХХвека.
Не само да је романескни нелинеарни израз павићевског
типаприхваћениформираоодређенетокове,негојеиње
говлексикографскипоступак,дословномприменом,постао
носећаструктуразанекеновенаративе(„азбучниромани”
Мира Вуксановића Семољ гора, Семољ земља и Семољ
људи).ИакојеПавићевпостмодернипроседе(одобјављи
вања романаХазарски речник)1 обележио значајан отклон
одтрадиционалногфабулирања(полифониимозаичкиро
мани,остваренипроменомрефлектора,наизменичнимсме
њивањемразличитихвременскихперспектива,модусапри
поведања,приповедача,ликоваисл),оно,уистину,никада
нијеупотпуностинапуштено.Штавише–моглобисерећи
дајесамозначајноунапређено,причемујелабилностжан
ровских оквира традиционалнихформи романа, тј. појава
протејских,хибриднихроманескнихформи,удруженасне
кимновимплатформамакомуникације (Д.ВулетаЂавољи
потпис, С. ВладушићForward), томе додатно допринела.
Када јеолитерарномпоступкуреч,постмодернинаратив,
собиљеминтертекстовних(в.нпр.М.НоваковићСтрахи
његовслуга,2000),метатекстовних(metafiction)иауторефе
ренцијалнихместа сменили су „профани” авантпоповски
поступак2–српскапрозапарсонсовскохорнбијевскогтипа,
писанаизженскероднеперспективе (БобићМојсиловић),
увођење алтернативне стварности (М. Новаковић Јohan’s
501,2005),ескапизамитрагањезасопственимидентитетом
усупкултурномилипросториматехнолошкиицивилизациј
скисупериорнијимзавичају(Албахари,Тасић),лирскиобо
јенабајколикаисторијскафикција(Г.Петровић),узјачање

1 Превратничкизначајпојавеовогромана,упоетичкомсмислу,већјеуо
чен: „Датумомпризнања победе постмодернистичке поетикеможе се
условносматрати1984,кадајеДанилоКишдобиоАндрићевунаграду
заЕнциклопедијумртвих (1983),аМилорадПавићНиновунаградуза
најбољироману1984.”;Татаренко,А.(2013)Поетикаформеупрози
српскогпостмодернизма,Београд:Службенигласник,стр.25.

2 „Посезањупостмодерниста,каопредставникаелитногдискурса,задис
курсоммасовнекултуре,упрозиXXIвекаодговараогледалнипроцес
у тривијалној (жанровској) литератури, који прибегава позајмљивању
литерарнихсредставаизфондова’високекњижевности’.Традиционал
не’жанровске’сижејнесхемеијунациспајајусесаспољашњимцртама
’озбиљности’и ’литерарности’преузетимодпостмодернистичкогмо
дела.КаопримернавешћемомегахитовеЉиљанеХабјановићЂуровић
(нпр.романсирано’житије’СветеПетке,Петкана,2002),МирјанеБо
бићМојсиловић(љубавнироманСрцемоје,2007,стилизованулитера
туроцентричномманиру),МаријеЈовановић(љубавниромансумеци
мафилозофскогдискурсаСплеткарењесасопственомдушом,2001)”;
Исто,стр.266.
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фантастике(З.Живковић,Б.Кнежевић,У.Петровић),каои
најразличитијаекспериментисањасаформом.

Уосталом, разноликост у погледу форме, per se, не може
битипресуднообележјесавременихпоетичкихтокова,ка
ко сматрају неки савремени истраживачи, будући да је,
роман, као врста, „протејскаформа која сеиз дјела у дје
ломијењаикојасвојеразноврснесадржајеизлажеуисто
такоразноврснимоблицима”3.Жанровскаполиморфности
коришћењеразличитихексперименатаупогледуформе(од
[неуспелих]травестирањанекихтрадиционалнихкњижев
нихврста,4прекоауторскихжанровадохипертекстуалних
и трансжанровских експеримената), билабипреиманент
наособинароманакаоврсте,која,усрпскомпостмодерном
(ипостпостмодерном)роману,постајесвезапаженија,него
његоваdifferentiaspecifica.Упоетичкожанровскомсмислу,
„за постмодернисте с почетка XXI века карактеристични
сузаовупарадигмутрадиционалнифрагментарни’ентро
пијски’ романи, (Басара), трансжанровски експерименти
(Павић), стварање метатекста на интержанровској основи
(Дамјанов),играсажанровимакојасадпредвиђаповратак
ка традиционалној жанровској номенклатури и њено ко
ришћењекао средствадуплогкодирања (Павић,Продано
вић),“5односноразличитивидовидеконструкцијетрадици
оналнихнаративнихстратегија.Међутим,оноштосечини
значајнијим у контексту овог истраживања јесте тематска
равандела,тачније–ширењетематскогрегистра,честопо
везанострагањемзаидентитетом,уконтекстунове(лака
новскодеридијанскофукоовске)филозофскематрице.

Уколикосеприхватитезадајесвакајединка„културноин
терпелирана” (Алтисер), односнодруштвенопрепозната с
обзиромна позицију коју заузима у заједници и одређена
датом јој улогом, онда је слобода избора и одлучивања –
илузија, јер су поступци појединаца, самим тим, унапред
дефинисани центрима моћи и дискурзивним праксама
које они пласирају.6 Откривање сопственог идентитета, у
том случају, није ништа друго до – фантазма, „погрешно

3 Лешић, З. (2010)Теорија књижевности – 2. изд., Београд:Службени
гласник,стр.397–398.

4 Упоредити нпр. псеудохронике Милоша Петковића (трилогија Перу
нов хроничар), реализоване, добрим делом, у жанровском хоризонту
очекивања епске фантастике, с извесним утемељењем у националној
историји.

5 Татаренко,А.нав.дело,стр.35.
6 Kaler, В. Dž. (2009) Teorija književnosti: sasvim kratak uvod, Beograd:

Službeniglasnik,str.136–137.
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препознавањесебеуодразу”7,улакановскомсмислуречи,
односноуслицикојудругистварајуонама,уразличитим
социјалниминтерпретацијама.Стога,писањеоРазличито
сти8 у српским наративима на почетку новог миленијума
могло би се схватити као још једна потрага за идентите
том,овајпут–насупротдоминантнихнаративнихстрате
гијаиинтерпретативних,односнохерменеутичкихпракси.
Да ли су особе, стигматизоване болешћу/физичкомобеле
женошћу/деформитетом, довољно литерарно убедљиве да
буду носиоци те различитости, чак и када су приказане у
некимтипичнимживотнимситуацијама,каоштојепотра
газаљубављуиприхватањем,илијеречонастојањудасе
неизрабљеном (девијантном?) тематиком освоји оно ма
лослободногпростора,коликојеосталосрпскимписцима
којизаоригиналношћутрагајуусферитематике?!Будући
дасусвидруштвени (аваљдаилитерарни)табуидосада
већ прекршени, таква тематскокарактеролошка оријента
цијамоглабиизгледатисамокаоизразнемоћиутрагању
зановим,а,посредно,осведочитиокризинарације,којасе
срозавадо jедне reality show емисијеизпрограмске схеме
TLCа.9Далијетоодистатако,тј.далисавременапроза,и
поредкокетовањастемамакојесунагранициприхватљивог
иетичкидопуштеног,можедадосегнетуфантазмагоричну
оригиналност,адапритомнезападнеутривијалностовог
ТВформатабићепоказанонапримеримароманаПољубац
ГорданеЋирјанић (2007),МиразличитиВеселинаМарко
вића(2011)иКрвавозеленоИванаБачића(2015).

ПољубацГорданеЋирјанић10
илибуђењетелесног

ОвајроманГорданеЋирјанићпратиживотшездесетогоди
шњегЛуке,инвалида,чијејетело,оддесетегодине,дефор
мисанонекимобликомдечјепарализетакодајеостаоне
покретан,везанзаинвалидскаколица.Самимтим,ињегов
духовниифизичкиразвојбио јеполовичан–церебралан,
остваренсимболичкомлинијомдуховневертикале,односно

7 Исто,стр.134.
8 Једанодроманакојићеовомприликомбитиузетуразматрање(уједно,

инајбољиодпосматраних),МиразличитиВеселинаМарковића,управо
туразличитостстављаупрвиплан,већунасловнојсинтагми.

9 Реч је о емисијиTheUndateables (емитује се од 2012), која приказује
особесаразличитимфизичкимилипсихичкимнедостацима.Називове
документарне серије тешко јепреводив, а унекаквомнезграпномбу
квалномпреводу,могаоби се схватити као–они са којима јетешко
изаћинасастанак,партнерисхендикепомисл.

10Свидаљинаводиутекстубићедатипрема:Ћирјанић,Г.(2007)Пољубац
–3.изд.,Београд:Народнакњига–Алфа.
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(само)горњомполовиномтела,теонописујесебеуједној
ауторефлексијикаонекогко је„многовишеживеоглавом
неготелом”11.Јошзавремесвојемладостиобележенкаоин
валид,утренуткукада,деломнепромишљено,деломнамер
но,његовтадашњидругдевојцикојамуседопадала(икојој
се,посвемусудећи,ионсамдопао)откриваЛукинхенди
кеп, он прихвата дату му друштвену улогу као сопствени
поразисаживљавасесањом,одричућисеправаналичну
срећуиживећи, гордиунесрећен,„садечјомчедношћуу
телузрелогмушкарца,сосетљивошћуживеранеучовеку
несвакидашњехрабромиразборитом”.12

Лукинпривидноушушканиживотдестабилизујесеуправо
приликомконтактасаженама–неочекиваномерекцијомдок
сесестраКларастаралаоњемукаопетнаестогодишњембо
гаљууболници;несретнимкрајеммладалачкељубависДо
ром,наглимраздвајањемсДрином;стриптизомкомшинице
Данијеле;самозањеговеочи;провокативнимуринирањем,
њему наочиглед, рођаке Наталије... Однос с братовљевом
супругом,Булком,приказанјекаокомплексан,динамички,
пачаки–контрадикторан.Крупна,једраиснажна(иупси
хичком, и уфизичком смислу речи) Булка јежена коју је
Лука,какосамисповеда,најбољеупознаои„најдужеинај
искренијеволео.”13Испрвањенсавезник,особаодповере
њаирамезаплакање,Лука,свременом,постајењентерет.
Блискостуодносу,постепено,Лукаизједначавасфизичком
блискошћусањомкаосаженом.Навалуеротскогон,ипак,
савладава,затомљујућидубокоусебинедозвољенужељуза
снахом.Булка,опет,њиховодноспоједностављујеисводи
намеруповршногидруштвеноприхватљивог–надужност

11Исто,стр.8.Прихватајућиставоведругихосеби,овајЋирјанићкинлик
интелектуалнунадоградњувидикаојединилегитимниимогућипутраз
воја:„Телеснозакинутиограничен,требалоједаразвијамоноштоми
јеосталонетакнуто–дух.Требалоједапоставимсебивишециљеве–
дасеобразујем.Дасамувеликомсветусинуодухом,дасамразвијао
својинтелектуместоштосамсезадовољаваотимедасеускученојсре
динииздвајамздравимразумом,свебибилодругачије.”;Исто,стр.56.
Паипак,даљитокњеговихмислипоказаћедајеинтелектуалниразвој
неопходансамодабибиостављенуфункцијудосезањаличнесреће–у
љубави:„Мождабихтадаимаонекаквеизгледекодздравихжена,лише
нихпредрасуда.Самобихмеђупаметнимиосетљивимженамамогаода
очекујем,овакавкакавсам,чудољубави–даменекаодњихзаволизбог
могкарактераиумнихпостигнућа,адајојнебудепресудномојетело.”;
Исто.Самотако,сматраон,могућеједосегнутисвојуцеловитостби
ћа,упркосфизичкомхендикепу(отудаипозивањенаХокинговпример,
наистојстраниодаклесуицитиранаместа–мождаикаофингирање
несвеснепројекцијесебеуовомславномнаучнику).

12Исто,стр.125.
13Исто,стр.73.
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и обавезу.14Потиснутажеља ињено осујећење, кодЛуке,
довешћедодистанцирањаодБулке,агубитакпоштовањас
њенестранеизазваћењеговузаједљивостиотворенибунт.15
Преломни моменат њиховог односа, или, у њеној интер
претацији, тренутак када је Луку „протресао закаснели
пубертет”,представљањеговпољубацсКатарином.

Тај пољубац16 током нестанка струје, на новогодишњем
дочеку 1. 1. 1996, током „петнаестакминута јутарњег су
мрачја”17 је,уједно,ицентралноместоромана,најеротич
нија сцена, али и тренутак када пред читаоцем васкрсава
стари (средњовековни) спор између духовног и телесног
– conflictus corporis et animae.Неочекиван а ипак тражен,
доживљенпо„првипутуживоту,спедесетгодина”18,овај
пољубацдоводидобуђењабића,изазивауњему„чудесно
осећање”19прихватањаиблискостииоткриваму„смисао
живота”20.ИдокгласкојиприпадаКатарининојнаративној
перспективиоткривадајетобиластвартренутка,адање
гов„доживљајнемамногозаједничкогсдогађајемкојигаје
подстакао”21,заЛукујетобиотренутакоткровења,догађај
којигајепросветлио,lucidaintervallaкојујевределочекати
претходнихпедесетгодина.Њојјетајпољубацозначиотре
нутакблискостисдругим,тј.сњимкаоособом,безбреме
насажаљењаилидругихемоцијатеврстепремањемукао
инвалиду: „Мени се наметнула твоја прича, каометафора
усамљености–дубоковерујемдаеротикунеисцрпљујени
полностнидругобиће.Алитребадосегнутидругогдаби
сеспозналазапреминасамоће”.22Исамаусамљеник,каои
онштоје,она,натренутак,уочавасличностиприхватага,
лишавајућигапритом,котрљања„посветууформичистог
бића”23.Он,доживевшинатренутакцеловитостбића,упот
пуњенњенимтелом,вишенијеинвалид,већостваренаје
динка.Доживевши,натајначин,максимумсебе,Лукавише

14„Ако сам је икада и занимао као непоновљивољудско биће, занимао
самјеповршно:каоразуманчовекикаоинвалидсасвојимпотребама”;
Исто,стр.75.

15БулкиизгледакаодајеЛукаискористиоњеноповеравање–дабика
сније могао да је повреди, у тренуцима раздражљивости и болесне
осетљивости;Исто,стр.92.

16Исто,стр.120–121.
17Исто,стр.119.
18Исто,стр.104–105.
19Исто,стр.104.
20Исто,стр.129.
21Исто,стр.149.
22Исто,стр.124.
23Исто.
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непристајенинаштамањеодтога.КадасесликаркаКата
ринавраћасигурностибрачногживота,у(поновни)бракс
бившиммужем,затварајућинекетемеивратасвогинтим
ногсветазасобом,заувек,Луканестаје.Идоксенарација
уромануплетеутрагањезанесталимЛуком,Булка,насвој
ужас,откриванакрајуроманадајеЛука,когајекњижарка
једномвидела,„онакосамогусвојиминвалидскимколици
ма, на усамљеномместу и загледаног уморе” као „слику
иприликуљудскенемоћи”24извршиосамоубиство,непри
стајућининаштамањеодпуноћеживота,одбијајућидажи
висамокаодуховнобиће,спајајућисе,накрају,физички,
сплавомпучином–недостижнимдаљинамаипросторима
чежње.

МиразличитиВеселинаМарковића25–
Arscombinatoriae

Суптилност наративних стратегија Веселина Марковића
огледа сене толико у обликуприповедањаи оригинално
стифабуле,коликоупоступкуиндивидуализацијеликова.
Причу„воде”дванаратора,којисууједноиглавниликови
романа–Валентина(Вања)иВладимир.Обаоваликасу,у
извеснојмери,друштвенонеприлагођени:Вањинанеприла
гођеностогледасеуобележеностифизичкимизгледом,тач
није–бојомкоже(онаиманекуврстугенетскогпоремећаја,
односно,недостајејојгензадужензаразлагањебилирубина
из организма, услед чега,његовим депоновањем, кожа јој
постајежућкаста, аорганипостепеноодумируиживотни
век се скраћује); Владимирова самоизолација психичке је
природе–приликомклизањаполеду,несрећнимслучајем,
утопиласењеговасестраодујака,Ана,послечега,остатак
свогживотаонпроводиуиспитивањукаузалитетатеисхо
дишнетрауме,односноупокушајудасе,збрајањемфактора
који суутицалинањеноутапање,ослободи (имагинарног
алиснажног)баластакривице.Слични,неодређениосећај
кривицепонелајеиВања:

Zajednički imeniteljpričaVladimira iValentine,nesamou
odnosunaokolinu,negoimeđusobnorazličitihličnosti,po
vezuje slično osećanje krivice junaka i njihovo traganje za
uzrocimanaizgledbezizlaznogstanjaukojemsuse,nesvo
jom zaslugom i voljom, našli. Zahvaljujući tom traganju, u
oba slučaja zasnovanom na naučnom, logičkom principu,
aliinizuperipetija,Mirazličitipodsećajunakriminalistički

24Исто,стр.53.
25Свидаљинаводиизроманабићедатипрема:Marković,V.(2011)Miraz
ličiti–2.izd.Beograd:Stubovikulture.
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roman–Valentina,službenikupolicijskojarhivi,upokušaju
da saznada linjenabolest izazivaporemećajeu rasuđiva
nju,počinjedaistražujedavnašnjeubistvo,dokVladimir,u
potrazizaracionalnimobjašnjenjemsmrtisestre,otkriva,u
manirudetektiva,nizpodatakakojićegaosloboditiosećanja
krivice.26

Ова траума Владимира и професионално детерминише,
теон својеистраживање задокторскудисертацијурадиу
областистатистике,тј.теоријевероватноће,везанезаслуча
јеве/испитаникекојеинтервјуишеусвомкабинету(између
осталих,иВању),акојимаседогодилонеко„чудо“,тј.наиз
гледнеобјашњивистицајоколности.Но,овакворационали
зовањеисходишногслучајаипакнедоносиприжељкивано
олакшање:

Ubeskonačnomsvemiru,ukojemiznova i iznova,ubesko
načnombrojupokušaja,nastajunovisvetovi,sveštojenekad
moguće postaje stvarno. I najmanje verovatan slučajmora
sedogoditi.Mora[...]Tačnajetaideja,alizamenećeostati
upravoto–samoideja.TešimeizvesnostštoćenekaAna,ne
gde,izbećismrtuledenojvodi,iživetidugoisrećno,aliuteha
jeapstraktnakaoitajsvet.Jasamovde,suočensasobomi
sopstvenomkombinacijomdogađaja,adrugekombinacijeni
kadanećuiskusiti.27

Ононаступатеккадањеговодетективскотрагањезаактери
ма,сведоцима,узроцимаипоследицамадоведедосазнања
даје,уствари,„главникривац”заАниноутапањегеотер
малниизворкојиједовеодотогадаселеднајезеру–упра
вонаместугдејеАнапропала–делимичноотопиипостане
порозан.Симболичкоослобађањеодкривицедешава сеу
моментукадаонтосвојеоткрићеподелиспородицом,сако
јомјетатемабилазапечаћенадодаљњег,сведоовогмомен
та.Његоваживотнапотрагајетимеокончана,теоннапушта
несамопријављенудисертацију,већипосаонафакултету.
Овимнапуштањемпажљивограђенедруштвенеулоге(вун
деркинд–најбољистудент–асистентикабинетскифрик)
МарковићевВладимирнадраста себе самог изборивши се

26Dunđerin,A.EvropskinadrealizamVeselinaMarkovića,7.7.2011,15.10.
2015.http://www.pecat.co.rs/2011/07/evropskinadrealizamveselinamar
kovica/

27Marković, V. (2011) Mi različiti – 2. izd. Beograd: Stubovi kulture,
стр.170–171.
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заправонапуноћусопства28иушавшиуотворенувезу с
Вањом(ауједноизлазећиизнаративногсветадела).29

Заразликуодњега,Валентининаимагинарнакривицадо
лази до изражаја приликомњеног константног повлачења
предсветом(осимудискотеци,чијаразнобојнасветлачи
недасвиизгледајуисто).Поштосеоваквојмимикријине
можеприбећиусвакодневномживоту,онавечитоодлучује
наосновутогахоћели јемањењихзапазитиуколикоиде
пешице,мањепрометнимуличицама(штодужетраје),или
аутобусом,окренуталеђима(штоје,уистину,краће,алије
изложенијапогледимарадозналаца).КакобиприказаоВа
њин доживљај себе саме, Марковић користи механизам
трансфера.Једномприликом,наишавшиначланакоалбино
људимауАфрици,којисусвојуразличитостплаћалижи
вотом(белопутосталбинодететасматранајезнакомпосе
довањамагијскеснагеимоћи,тесу,ритуалнимубиством,
канибализмомисл.његовисаплеменицинастојалидадођу
дотемагијскеснагеиблагостања,тј.даунесуусебедео
нуминозног)30онапочињедаразмишљаосеби:

Živimukulturnojsredini,paćeovdesamozuritiumene,do
šaptavatiseisklanjatidecu.Umestozujanjastrela,slušaću
glupekomentare ivešte izgovore zašto sam izgubilaposao.
Nijemalarazlika.Malograđanštinajeboljaoddivljaštva,zar
ne?31

28Овакавзавршетакроманапојединикритичарисагледавајукаокаракте
ролошку (и мотивацијску) недоследност, која одудара од консеквент
ности (свеукупног) Марковићевог грађења ликова и каузалности на
ративногследа:Marković jebaremdoepiloga,doslednopoštujući logiku
psihološkosocijalnemotivacije,uspešnogradioglavnelikove.Suptilnoni
jansirajućinjihovesličnostiirazlike,autorjejasnostilskojezičkirazdvojio
njihova pripovedanja (uzimajući u obzir njihove različite polove, različita
obrazovanja, profesije, životne situacije) u kojima infantilnu perspektivu,
kako junacinaratori sazrevaju, zamenjuje ugao gledanja odraslog čove
ka.Osimtoga,Markovićsedobrosnašaoukorišćenjurazličitihžanrovskih
obrazaca,nedozvoljavajućinijednomdaprevladaiugrozioriginalnostna
rativnestrukture.Дунђерин,А.нав.дело(http://www.pecat.co.rs/2011/07/
evropskinadrealizamveselinamarkovica/).

29„Kao da samnekoga izneverio, već pukom činjenicomda osećam radost,
dasedimićaskam,iakonaziremputevekojisespajajubašuovoj tački.”,
кажеМарковићевВладимир.Нијелитајнеко–управосамЧиталац,од
носноонањеговатежњакојуЕко[Есо]називаintentiolectoris–в.Еko,
U(2001)Granicetumačenja,Beograd:Paideia,2001.Притом,несамода
седеконструишелик(баремонајкојијечиталацмогаопратитисведо
самогкрајаромана),већиједнаинтерпретативнапракса,сходнокојој
овакавзавршетакроманаделујесентименталномелодрамски.

30Marković,V.нав.дело,стр.158.
31Исто.
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Чакниразумевањемалограђанскесрединенијемногопод
ношљивијеодтог:

Sećamsedvedevojčiceizmoješkole,kojesubilepunerazu
mevanjazasveštokažem,pamakartobilosuprotnoodono
ga što sam govorila prethodnog dana, kada su takođe bile
punerazumevanja.Tolikauslužnostbimisesmučila,jerme
uistojmerikaoinipodaštavanjepodsećanamojnedostatak,
pabihtražiladruštvoonihkojisumeodbacivali.Snjimasam
barznalakakodasenosim.32

Њенонеуклапањеунормативнеидентитете каквеиспису
је дискурс културе коме она припада, понајбоље се види
употребидабудеокруженаособамакоје јенеприхватају,
будући да су, у таквој подели улога,њене позиције јасне,
каоистратегија/типодноса.Ситуирањеовогликаупро
сторновременске оквире који би одговарали, рецимо, не
којскандинавскојземљи(намернанеодређеностуодсуству
именовањаназиваградакаодадоприносипојачањуфикци
оналноститог света)осамдесетих годинапрошлогвека је
послужилоза„temeljnurefleksijuostatususvih’drugih’,ana
ročitoonihkojikojidoživljavajurepresijuudruštvenomikul
turnomprostorusobziromnanjihovonepristajanjenanametnu
teobrasce–arbitrarnoutvrđene”33улоге.ИдоксеВладими
ровстаријибратопредељујезаантирелигиозну,самониклу
идеологију,односносвојеврснобогоборствоиповлачењеиз
света,ВладимириВалентинаприхватајусвојуразличитост,
али и једно друго.Притом, прихватајући сопствени пара
доксалниположај,ониприхватајуисветукомесујер„nema
dakle,kulturebezideologije,štotakođeznačidajesubjekat(a
nepojedinac)sputaniluzornomsvešćusopstveneslobode(‘ono
samštoželimdabudem’),a istovremeno je samozarobljenik
simboličkekultureukojojučestvuje”.34Слободасе,стога,кон
ституишекаопривид,атекприхватањетеилузијесасобом
доносиживотизмеђузадатостиииспитивањабогатогниза
комбинаторичкихмогућности,датихуЕпилогу:

Ništanijerekao.

Dvadesetšestgodinajeizamene.Kolikoliihjeispred?Si
gurnonetoliko.Kadajošdvadesetšestgodinaprođe,jaću
bitimrtva,aonkoznagde.Ušla samupredgrađe smrti, i
ponekadse jakobojim.Tadakažemsebi–čitavegodinesu
još uvek nedodirnute. Jednog dana će mi otkazati neki od

32Исто.
33Bužinjska,A.iMarkovski,M.P.(2009)KnjiževneteorijeXXveka,Beograd:

Službeniglasnik,стр.502.
34Bužinjska,A.iMarkovski,M.P.нав.дело,стр.586.
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unutrašnjihorgana,alitajdanjedaleko.Sutrapopodnemo
raćudasevratimugrad,jerćepreksutrabitivremedaležim
uplavojsvetlosti,aliitidanisudaleko.Sedećemourestora
nu,razgovaraćemo,sumrakćepadati,ljudićedolazitiiod
laziti,narecepcijićudobitiključ,potomćusepopetiusobu,
istuširatise,opratizubeiuraditijošdesetinutakvihobičnih
stvari,naizglednebitnih,alizapravodragocenih, jerusebi
sadrževreme.

Ondaćedoćivremezaspavanje.Moždaćeonotićivećvečeras.
Moždaćeostatiuhotelu,alićemosamoležati,svakousvojoj
sobi,asutraotići,svakonasvojustranu.Amoždaćemovoditi
ljubav.35

Дијапазонмогућностиизбораостаје отворен–у складу с
постмодернистичким нелинеарним / хипертекстовним за
вршецима романа.36Стога, погрешна су сва она тумачења
којапредностдајуједномтумачењукрајадела(нпр.мело
драмскосентименталистичком)науштрбнекогдругог:

PričeVladimiraiValentineulićeseunekolikonavratauisti
narativnirukavac,poslednjiputuepiloguromana,kadaizne
nadauidiličnojatmosferidolazidojošjednogneočekivanog
obrta – emotivnog zbližavanja junaka koje ćemožda, kako
naslućujeValentina,završitivođenjemljubavi.Ovakavzavr
šetakromana,ukojemsemoguuočitiikontureljubavneme
lodrame,doneklemožedaoznačiizlazakjunakaizzačaranog
krugaslučajnostiinužnosti,tedapredstavinaznakuzametka
njihoveslobodnevolje,kojudotada,doknisurazmenili is
kustvao različitosti, prinuđenida žive saposledicamama
lo verovatnih događaja, nisu ispoljavali.Međutim, sam čin
seksualnogopštenjazajunakekojisupoputnjihovogtvorca
dosledniateisti,možedapredstavlja samokratkotrajni tre
nutaksrećeposlekojegćeponovo,užasnuti,okrenutiglavu
kapraznini.Utomsmislu,iznenadnioptimističkiobrt,usled
kojegegzistencijalističkibunt ikrikodjednomustupamesto
sentimentalističkojpatetici,nijebašnajsrećnijerešenje(De
useksmašina),madajeuskladusaprincipomverovatnoće
(jedanumilion).37

Саодноснотоме,„уобаслучајаинтерпретација[...]одсту
па од себе саме, јер да би се наметнула мора развијати
интерпретацију која јој се супротставља”38, односно саму

35Marković,V.нав.дело,стр.360–361,истакаоД.П.
36Упoредити:Татаренко,А.нав.дело,стр.301.
37Дунђерин,А.нав.дело.
38Луси,Н.Реторичкочитање,у:Књижевнареторика,приредиоРадовић,

М.(2008),Београд:Службенигласник,стр.173.



187

ДРАГОЉУБ Ж. ПЕРИЋ

себедеконструише,штоучитањунијеслучај.Аконепосто
јиброј„коначнихзавршетака”,тимпренебисмеопосто
јати ни само један (привилеговани) интерпретативни став
оњима,којије,нужно,конструисан.Уместотога,ованеја
сноћаупогледукрајадела,тј.сусретсдваиливишеједнако
вредна тумачења једино би се дала разрешити превазила
жењем „илиили” релације (између ова два лика, субјекта
иобјекта,читаоцаитекста,светаделаисветареалности).
Нејасноћа коју генерише Владимирово ћутање (Ništa nije
rekao) допушта реализацију било којег од Валентининих
„можда”,штоомогућавадемановско„узајамнопоништава
ње”(привидних)бинарнихопозиција,односноширењезна
чењскихмогућности откривањем „супротстављених снага
којеформирајузначењетекста”39.

КрвавозеленоИванаБачића40или
другачијипогледнасве(т)

Овајпрвенацмладогаутора,пажљивокомпонованиопре
знонаративновођен,далекојеодтогадабисемогаосма
тратипочетничкимроманом.Одабравшинаративнустрате
гијуаукторијалногприповедања41укомејеперсоналнипри
поведач(којипретендује,псеудодокументарнимпоступком,
даистиснеаутора,алиутоме,наравно,неуспева)естетски
литерарно мотивисан (он је бивши полицајац, инспектор,
записничаристражногсудије–гдејеиналетеона„досије
једногнеуобичајеногслучаја”)42,онзаузиматаквупозицију
којајенегденамеђисветаделаиреалности,чимеседеста
билизујеграницаизмеђутекстаистварностииуводисвоје
врснаозначитељсканапетост–нијелиприказанитуробни
светуправо–стварностукојојмиживимо?!

Писанунеореалистичкомманиру,романИванаБачићаипак
сепостављакаосупериорануодносунадругероманетог
проседеа (рецимо, Канџе М. Видојковића). Чак, извесна
језичка незграпност43 која се дâ уочити токомчитавог ро
мана као да је литерарно мотивисана и условљена ликом
главногприповедача:

39Kaler,Dž.нав.дело,стр.144.
40Свидаљинаводиутекстубићедатипрема:Bačić,I.(2015)Krvavozele
no,Beograd:Novapoetika–Argusbooks&Magazines.

41Терминологијакојасеодносинаформеприповедањаинаративнеситуа
цијепреузетајеоднемачкогнаратологаФранцаШтанцла[Stanzel]–ви
дети:Штанцл,Ф.(1987)Типичнеформеромана,НовиСад:Књижевна
заједницаНовогСада.

42Bačić,I.нав.дело,стр.9.
43Романуизвеснојмериоптерећујемноштволекторскихпропуста,који,

опет,указујунаодсуствопрофесионализмаурадуидавачаовогромана.
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Roman jeste ispisangotovozapisničarski,hladno,namerno
šturo,bezpreteranihulaženjaudubineosećanja, jergapi
še,kako je inaznačenounastavkuoneprverečenice,bivši
policajac,zapisničarsasuđenja,objektivniposmatrač,rekla
bihstravičnihdogađajaiisprepletanihsudbinakojesamoži
votmožedaukrsti,apisacmudrodaiskombinujeipovežeu
celinu.44

Стога, такво литерарно транспоновање животних реалија
постајемоделативноуодносуначитаву(несамолитерар
ну)стварност,каоипојединцауњој:„Мисмоувекунутар/
извантекстуалности,јертекстуалностомогућавадакажемо
свеоиндивидуи,укључујућиитодајеиндивидуанеизре
цива,штојенајубедљивијастваркојуможемодакажемоо
индивидуама”.45

ГлавниликБачићевогроманајемладисликардалтониста,
Страхиња.Чудооддетета,којејевећушестојгодинимае
стралносавладалофигуралностиосећајпростора,савсвет
видиунијансамаплавеижуте,нераспознајућипритомзе
лениицрвенидеоспектра,иуједносетрудећидатајсвој
недостатакнадоместиучењем.Својуразличитосттешкому
јебило,већодраногдетињства,даобјаснидруговима:

Milanajetojošvišezbunilojerkakojemogućedanekone
razlikuje samodve boje, i zašto ne pije lekove kada je bo
lestan? Strahinjamu je potom objasnio da za tu bolest ne
postoji lek,da jednostavnomoradanauči koji supredmeti
crveni,akojizeleniitakomoradaslika.Međutim,Milanje
idaljeverovaodamorapostojatinekavakcinakojomseto
možeizlečiti.46

Овонеразумевањеисходиштејенастојањадасесвакараз
личитостизлечи,вакцином,илидругимрепресивниммера
ма, нпр. ликовнокритичком нормом (која ће одбацити све
штонијеускладуспоетичкимканономкојијеонакодифи
ковала–патакоичитавСтрахињинопус)илибилокојим
другиммерамакојеимајузациљдасеиндивидуасаобрази
стандардиманормативногидентитета.

Међутим, у привредном, економском, образовном, етич
ком,каоисваколикомдругомпогледуграђанскимратовима
иинфлацијамадевастираномдруштву (каквим, сеурома
ну,приказујеАПВојводина–одлета1990.домајамесеца
2012.–наративномвременуромана)укомемалоштајош

44Volk,M.RekvijemIvanaBačića,predgovoru:Bačić,I.(2015)Krvavozele
no,Beograd:Novapoetika–Argusbooks&Magazines,str.5.

45Луси,Н.нав.дело,стр.180.
46Bačić,I.нав.дело,стр.32.
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функционише, наметање било какве норме постаје израз
лицемерја заједницеуодносунасвеоне (младе)људеко
јимаонанијепружилапр(а)вушансу.Главнилик,зато,по
стајесимболичкафигура–парадигмасвихониходбачених
талентованихмладихљуди.Приликом организације пост
хумне изложбе његових радова, у Кули (његовом родном
граду),Наташаобјашњавареторикуназиваизложбе–Кр
ваво зелено – реквијем једнојмладости (уједно и наслова
романа):

„Strahinjaje,kaoštovamjevećmoždapoznato,biodaltoni
sta.Nijerazlikovaocrvenuizelenuboju,”govorilajeNataša.
„Zbogtoghendikepanijeprimljenusrednjugrafičkuškolu,
kaoninaumetničkuakademiju.Strahinjajeumromlad,otud
zeleno.Međutim,zelenonepredstavlja samonjega,većči
tavu jednugeneracijumladih,koji sustradaliuovomsulu
dom,naopakomvremenu.Strahinjinživotbiojetežak,stra
šan,mukotrpan,jednomrečju–krvav;otudakrvavounazivu.
Ipak,verujemdaćesvakonaćivećnekusvojusimbolikuu
nazivu.”47

Ово редуковање симболике наслова припада перспективи
главног женског лика, Наташи, Страхињиној девојци, и,
посвемусудећи,будућојмајцињиховогдететаинеби је
требало изједначавати нити с intentio lectorisни с intentio
auctoris.48Овајлик,сведеннастрпљивуитолерантнуСтра
хињинупратиљу,младумузичаркуи јединукојаимавере
уСтрахињинталенатниједобиомогућностпунеиндиви
дуализације, односно само је уобличенна нивоуперсона
лизацијеиуизвеснојмерисхематизован.

Заразликуодње,Страхињадобијапунуиндивидуализаци
ју,остварену,пресвега,посредствомсвојеразличитости,не
уклапања,апотомипротивречностикарактеракојиизтога
проистиче(ондубокоусебижелидабудеприхваћен,аујед
нопостепеносамодбацујесвесебиблискељуде,немарећи
зањиховежеље и потребе).Монструозна освета над вла
диком,кога(унаративномтокукојипрерастаутрагањеза
непознатимпочиниоцемсексуалног злостављањанаддва
наестогодишњимСтрахињом)накрају,наосновутетоваже,
препознаје као свог силоватеља, изискујеприступкоји би
измириопсихоаналитичкепремисе,склонедауовомчину
видеизбојСтрахињинеправеприроде,гдесеон,коначно,
поистовећујесагресором,допустившидазлокојеприпада
опресивномсвету,накрају,постанедеоњегове сопствене
природеимогућих социокултурнихчитања, склонихда у

47Исто,стр.215.
48Еko,В.нав.дело.
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Страхињивидежртвудруштва.Стогабииовомсегменту
текста требало приступити деконструктивистички и бити
изнад ових (привидно) противречних читања, деридијан
скимукидањембилопозитивног,билонегативногквалифи
ковањаовогчина,чијебиправозначењетребалотражити
текурелацијипремадругимчиновима.

Страхиња укида зло из свог непосредног окружења тиме
штоубијавладику,апотом(знајућидајеалергичаннари
бу), симболичкомпричестирибом,наВеликипетак, у за
твору,извршавасамоубиство,симболичкисеискупљујући
овимчиномиостављајућисветусвојенајбоље–слике(зло
употребљене у материјалистичкој култури као и он сам –
каосредствозаприкривањетранспортакокаина).Постхум
наизложбаСтрахињинихсликапредставља,уједно,симбо
личкичин (научнотехнолошког) обесвећења тајнењегове
уметности:

„Slideshow,naovommonitoru,prikazujesveizloženeslike
provučene krozChromatic Visual Simulator, koji je razvio
japanskinaučnik,KazunoriAsada.Simulatorjedostupanza
androidiiphoneuređaje,možetegabesplatnouzetiipogle
datislikedirektnovašomkamerom.Naime,zavaskojiniste
upoznati, Strahinja je bio daltonista. Preciznije, njegov vid
patiojeoddeuteranopiaoblikadaltonizma,ionemogućavao
mu jedavidi crvenu i zelenuboju [...]To se,naravnonije
odrazilonanjegovoslikanje,alijeste–nanjegovoškolova
nje.Zbogsvoghendikepa,Strahinjanijeprimljennalikovnu
akademijuinikadnijepostaoakademskislikar,iakosvojim
delimazaslužujemestomeđunjima. Ipak,simulatorkoji je
razviogospodinAsada,omogućavanama,koji imamonor
malanvid,dasvetpogledamoočimaonihkojividedrugačije.
Stoga,dabismoupotpunostirazumeliStrahinjineslike,mo
ramoihpogledatinjegovimočima.”49

Но,читалацнеморапристатинатодаприхватиvirtualtour
којијепонуђенпосетиоцимаовеизложбе.Међутим,онне
може а да на препозна референце из реалности – распад
СФРЈ,злочиненаКосову,преживљавањеодшверцагорива
ицигарета,сведотракторскихблокадапоВојводини.Изла
зећиизпричебившегполицајца,посветомкоја,привидно,
неприпадароману,ауторсе,усвојеврснојпансемиози,по
игравастратегијамаозначитељскихпракси,такодасесам
роман,накрају,уобличавауинтерпретацијунашегдруштва
ивремена,тачније–његовуоштрукритику.50

49Исто,стр.217.
50Посветазавршавареченицом:„Uznaksećanjanasvogujaka,ZoltanaPrel

la,dasenjegovoimenikadanezaboravi,aujednouznaksvihčijisuživoti
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Различитихуметничкихизразаи домета, поетичкихпара
дигминакојимасууобличени,овиромани,осимочигледне
тематскесличности(која,самонаповршночитање,изгледа
каооријентацијакабизарном),имајујошједну,свимаима
нентнуособину.Сватрироманаприказануболесткористе
као полазиште за разматрање Различитости у контексту
премисакојесе зањувезујуу грађанскомдруштвускра
јаХХ,односнопочеткаХХIвека,сходнокојима„други”и
другачији постају не више заробљеници те различитости,
већкултуресамеиулогакојеимонадодељује,тимеихсим
боличкиподјармљујући.51Натајначин,разматраниромани
постајукритикакултуресаме,односноњенихконвенцијао
„другима”идругачијима.
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ВРЕ МЕ КРИ ЗА
Сажетак: Роман Време чуда Борислава Пекића почива на чвр
стоммеђусобномодносуидеологијеинарације.Собзиромдасе
не може приповедати о идеологији с неутралног и објективног
становишта, биће детаљно анализирана релација у којој се на
лазе идеологија романа и идеологија у роману. Образложиће се
накојиначиннаративнестратегијеистовременопредстављају
средствоспровођењаидеолошкихзахтева,алиисредствоњихове
дезинтеграције.Урадућесепретежнокористититерминологи
јаЛујаАлтисера(LouisAlthusser)удоменуидеологије,аудоме
нунаратологије,терминологијаЖерарЖенета(GérardGenette).
Узакључнимразматрањимабићеистакнутатезадауизвесној
мерикризанарацијекојајезахватиласавременукњижевностпо
чивананегирањувиталистичкевезе(приказанеуроману)између
идеологијеиприповедања.

Кључнеречи:идеологија,наративнетехнике,интерпелација

Нарацијапочиванапретпоставцидајеживотподложанраз
умевањуиуњенојприроди једаказујекаквесустварии
зашто.Међутим,савременадруштвенаситуацијаиидеоло
шкасистематизацијасветасабијаљудскусвестнатакомали
простородаклеживотнужноизгледанесводив.Притисакна
наративнеконструкцијесгеополитичкогврхаутоликојеја
чиуколикојепросторзаслободнуобрадунеизрецивогма
ња.Српскакњижевнасценапосегнулајезаприповедањему
првомлицуунадидасесубјективнојинтерпретацијисвета
немогунаметнутигранице,алисуочиласесситуацијомна
гомилавањабесмисла.Наративјепочеодасеурушавасам
одсебе.

Парадоксално,идеологијапредстављачврстослонацнара
цијикаореферентнавредностуодносунакојунарацијаор
ганизујесвојсадржај,носдругестране,онајеињенанајве
ћакоб.Идеологијаизнутра,каонаративнистожер,омогућу
јестабилнуструктуру,аликаодиктатспољадоводинаратив
ушизофрену ситуацију услед које се губи компас. Време
кризајевремекадајенемогућеговоритиостваримаибити
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сигурандаоноочемуговоримопостоји.Времекризатра
јепротеклихпардеценијауразличитомобликуиготовоје
узалудноанализиратикризуунутарњесаме.Но,уколикосе
издигнемоизнаднаметнутогнаративногхоризонта,можемо
препознатиблагувестокризамакојеследеунутарромана
објављеног1965.године–„Времечуда”БориславаПекића.

Обновљени модернизам добија нарочити замах у српској
прозиранихшездесетихгодинадвадесетогвекакадајеоб
јављенроман„Времечуда”, аиновативностсамогромана
отвара простор унутар српске књижевне традиције за ин
тегралнупоетикуикњижевниопусБ.Пекића.Роман„Вре
мечуда”припадасвојеврсномуметничкомправцу„писања
поетике”, закоји јесипмтоматичнодаакумулиранознање
осветуитуђитекстусвојствуалузивногоквира„замењу
је““самсвет.1Самроманнепатиодбољкекојазахватаса
времену књижевност и има изразито стабилну наративну
структуруичврстукомпозицију.Управотастаменостомо
гућава стваралачке поступке попут деканонизације, деми
тизацијеидемистификацијезатворенихмисаонихсистема
којимсеобликујецентралнатема–космогонијазлаукојој
обитавачовековаслабанада.2

„Времечуда”стојиуспецифичномодносусНовимЗаветом.
Хипертекстуалност(GérardGenette)представљакњижевни
феноменкојисеманифестујепутемпојаведаседватекста
(иливише)иосталиартефактиналазеусвојеврснојтесној
међусобнојвези,адасепритомеједантекстнеможеназвати
пукимодјекомдругог.Самодносизмеђухипертекстаихи
потекстанезаснивасесамонацитатимаиалузијама,већје
односутемељенипоступцимакаоштосутрансформација,
модификација,елаборацијаипроширивање.

Интерактивнаспрегаизмеђудватекстастварапољенакоме
сеогледамеђусобнаповезаностизмеђуидеологијеинара
ције.Напрвипогледможесерећидапекићевскапараболич
намисаокритикујехришћанскоучење,нозаправо,чинећи
смешномхришћанскудогму,Пекићконтекстуализујетота
литаризамисоцијалистичкокомунистичкуидеологију,док
украјњојинстанци,демистификујевечнепринципеидеоло
гије.Оноштонасзанимајестеформаидеологијеаприории
корелативнавезаснаративнимстратегијама.

1 Пијановић,П.НовочитањеБ.Пекића,у:ПоетикаБориславаПекића
– преплитањежанрова, приредиоПијановић,П. и Јерков,А. (2009),
Београд:Службенигласник,стр.25.

2 Пијановић, П. (1991) Поетика романа Борислава Пекића, Београд:
Просвета,стр.289.
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Идеологијанемаисторију.3Идеологијапредстављааисто
ријскукатегоријуиомниисторијскуреалност,усмислуда
суструктураифункционисањенепроменљивииприсутни
уистојформикрозоноштоназивамоисторијом.4Постоје
различитедефиницијештајетоидеологија,алипосматра
њеидеологијекао„представе”имагинарногодносаиндиви
дуапремањиховимреалнимусловимаегзистенције5,чини
нам се најближе стварном стању ствари.Ови имагинарни
односи, тзв.поглединасвет,иакопредстављајуилузијуи
некореспондирајусастварношћу,наједанспецифичанна
чинипакалудирајунатуистуреалност.6ЛујАлтисер(Louis
Althusser) у свомраду „Идеологијаидржавниидеолошки
апарати”наглашавадаидеологијаусвојојнужноимагинар
ној деформацији не представља постојеће производне од
носе,већодносиндивидуепремапостојећимпроизводним
релацијама.Удаљемиспитивањудолазидооткрићадаиако
поприродиимагинарна,идеологијаувекегзистираупрак
сиизчегапроизилазидајењенаегзистенцијаматеријална.

ЛујАлтисеруводипојаминтерпелацијекојисеодносина
идеолошкипозивкојисекрозидеолошкупраксуиидеоло
шкечиновеупућујепојединцу,ачијимприхватањемпоједи
нацулазиусферудоминантнихпредставаитиместичекул
турни(идеолошки)идентитет.Моменатпрепознавањадаје
позивбашњемуупућен,аненекомдругом,чиниодиндиви
дуекојасепрепозналајединствен(идеолошки)субјекат.Л.
Алтисерчестонаводикаопримерполицијскозаустављање
„Хеј,ти!”приликомкогћедотичнаособапрепознатидаје
позив башњој, а ненекомдругомпојединцу, упућен.Да
кле,утренуткупрепознавањадолазидотрансформацијеи
регрутацијеиндивидуеујединственсубјекат,ауколикодо
препознавањанедође,тониједобро.

Уроману„Времечуда”системскијеприказаноштаседеша
вауслучајевимакадаиндивидуанепрепознајеидеолошку
интерпелацију.Унекомкрајњебаналномсвођењуфабула
тивногнизаунутарромана,добијамоситуацијуукојојна
идеолошкипозивуформи„Хеј,ти,штовапишзачудом!”,
индивидуаодговара„Акото?”.

Уромануседемистификуједискурзивноидеолошкодело
вање и разоткрива се идеолошки механизам заснован на
семиотехници кажњавања и умећу предочавања. Другим

3 Алтисер,Л.(2009)Идеологијаидржавниидеолошкиапарати,Београд:
Карпос,стр.48.

4 Исто,стр.50.
5 Исто,стр.53.
6 Исто.
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речима,Исусовачудауместодапредстављајублагословс
неба и величину божанског милосрђа, будући нежељена,
откривајусекаопретежнотелесниоблицикажњавањанад
индивидуалцимакојинеприхватајуувреженисистемвред
ности.Предочен јеперсоналнидоживљај чудакао трауме
унутар наратива. Проговориће онај који није то тражио,
прогледаћеонајкојинијетожелео,проходаћеонајкоји је
тоизбегавао,аони(народ)којивидешештасенањихове
очизби,дивљахусеврло,ичовекукојитоучиниверовахуда
долазиуимеГоспода,чијијејединородниСин,даихизбави
одгрехаиневољесваколике,идаихчистепредаунаручје
неба7.

Слободнаљудскавољаможебитислободнасамоуонојме
риукојојсепоклапасаидеолошкидетерминисаномслобо
дом–домет слободе сеогледау слободномпотчињавању
владајућојидеологији.Уроманусеприказујеобележенои
кажњено (прилагођено) тело и ефекат који произилази из
вештогутицањанаобрадуинформација,односно,перцеп
цијувећине.

Човек је идеолошка животиња по природи8 представља
ставкојиобјашњавапотребувећинедаусвајаимагинарне
представесветаокосебе.Човекјезаправобићебезослон
ца,икаотакво,поинерцијитежисистематизованојидејној
структуриунутаркојећемоћидаутемељииосмислисвоју
влаституегзистенцију.Немањесвестиоидеолошкојприро
ди(билоког)системаидеја,нагоничовекадаматеријално
егзистирањеидеологијекрозпраксуиапаратепосматракао
стварипосеби,каореалнечињенице.Утомслучају,добро
заменеморабитидоброизадругог.

Идеолошкоумећепредочавањапочиванаманипулацијиод
носимаизмеђуозначитељаиозначеног.Означитељзадржа
вазначењеизпрвобитнерелације,алисепреносииозна
чава нешто сасвим друго. Таквим поступањем долази до
мимикријенајпревеомаважногуделанамереудоменумо
ралногделовања,азатимсенарушаваиправопојединачних
избора.Чудасенеспроводедабиотклонилапатњучовека
идабиучиниладобро,онасеспроводејертотакомора,јер
тозахтеваидеологијастарозаветногтекста.

Злоупотребомразнихпојмовакреирасенизпредставако
јеврлинуодржавајукаотакву,азатимпреображавајуима
скирају оно што њоме бива означено. У поглављу „Смрт
наМорији”представаобризизачовековоздрављећебити

7 Пекић,Б.(2012)Времечуда,Београд:Лагуна,стр.355.
8 Алтисер,Л.нав.дело,стр.65.
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раскринканакаоимперативпринудноградакојинијеуслу
жбичовечијегблагостања,већуслужбионихнапозицији
израбљивача. Захваљујући чуду,ВарлаамизРаматаима ће
проходатиињеговсрећанпросјачкиживотбићеокончану
ефраимскомрудокопудалекоодЈерусалима,гдећезабед
нунадницу,нипринетипросјачкој заради,аргатоватиод
црногјутрадојошцрњевечери9.

Чудабивајуразоткривенакаосилакојанеузимауобзирчо
векаињеговепотребе,већциљкојитребадасепостигне.
Међукрајњимрезултатимаи јестепотврђивањепарцијал
нихинтересакаоопштих,штопредстављаосновнукарак
теристику непроменљивог идеолошког устројства.Физич
каспособностирадкаоблагословсамосуједнаодмногих
премисакомунистичкосоцијалистичкеидеологијекојаби
вајудемаскиранауроману„Времечуда”.Међутим,контек
стуализујући и критикујући комунистичкосоцијалистич
ку догму,Пекић ипак на централној идеји хришћанства –
идејиоспасењу–показујефундаменталнипринципвечног
идеолошкогмеханизма.

ЛујАлтисеранализирахришћанскуидеологијуипримећу
је даБог каоСубјект (Ја самонај који јесам, тј.Субјекат
par excellence)интерпелира субјектесаговорнике,ина тај
начинонипостајуњеговаогледала,његовиодрази.Струк
тураидеологијекојаинтерпелираиндивидуекаосубјектеу
имеЈединственогиАпсолутногсубјекта,јестеспекуларна,
тј.огледалнаструктура.АпсолутниСубјекатзаузимаједин
ствено место Центра и интерпелира бесконачно мноштво
индивидуакаосубјекте.10Поједини јунациромана„Време
чуда”сусепрепозналииприхватилиидеолошкуинтерпе
лацију.ЧинприхватањанајбољесеогледауЈудиномпона
шању. Јуданексезбудережирачудапремастарозаветном
текстуитаквимпоступањемоткривапричукаонештошто
семожепреноситиизмедијаумедиј11.

Обрнутамимеза,заразликуодмимезе,заснивасенаподра
жавањуречи.Принципобрнутемимезепрепознајесеудо
следном превођењу исприповеданих (антиципираних) до
гађајаустварноснирегистар,зарадостваривањацентралне
идејеоспасењучовечанства.Ононаштатребаобратитипа
жњујесусигналикојиуказујуназаметакидеологијеииде
олошкихмеханизамаунутармаксимеупочеткубешеРеч.
Најпререч,текстунајширемсмислу,апотомматеријална

9 Пекић,Б.нав.дело,стр.355.
10Алтисер,Л.нав.дело,стр.77.
11РимонКенан,Ш. (2007)Наративнапроза,Београд:Народнакњига–

Алфа,стр.17.
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реалност.Алиречјеоноштојесте,инеможебитиништа
друго, а човекова тежња да реч постане искуство отвара
просторзаделовањеидеологијекаоимагинарнепредставе
односа индивидуа према реалним условима егзистенције.
Улажесеогромнаенергијаинапордасетранспонујеречу
дело,дасеидејаотелотвори,односно,дасеодржиилузија
остваренихречи.

Међутим, неманичег наовомсветуштосеније удаљило
од своје идеје (Blaise Pascal), па и од речи.Негативна ко
нотацијапроизилазинеизсамепотребечовекадаоствари
текст,већизпоследицакојесунеизбежнеприликомопсе
сивногпоступања.Страшнајезаробљеностунутарзатворе
ногмисаоногобрасца,алијејошстрашнијанемогућностда
серазумедајејезичкинизкојистваратекстувеклинеаран
идапочиваувекнакаузалномпринципугдеједноследииза
другог,насупротреалнојегзистенцијикојајеистовременаи
свеобухватна.Збогтогаћеувектекстостатитекст,аживот
нештосасвимдруго.

Спасење света представља динамички мотив у роману,
узрокјеициљцелокупномразвојномтокуромана.Предста
вљапарцијалниинтерескаоопштиуонојмериукојојЈуда
препознаједатакотребадабуде,датакобитимора,даје
таконајбољезасве.Индивидуалносепостављакаоценаи
колатералнаштетанапутунајбољемодсвихпутева.

Дакле,супротстављајуседваначела,с једнестранеинди
видуалносткаомерасвета,асдруге,тоталитарностииз
једначавањеумасовностикаоапсолутневредности.Утом
стремљењукатоталитету,низањечудапремастарозаветној
речисеприказујеикаопоступаканалоганистражномпо
ступкуинквизицијеусредњемвеку.Истинаоваскрсењуи
спасењусветајевећпознатакаотаква,самојетребапотвр
дити.Принципкривдоксенедокаженевиност,аненевин
док сенедокажесупротно, чудаорганизује с једне стра
не,каопроцесдоказивања,асадругестране,каомучење/
кажњавање.Доказниматеријалјестефизичкотело,но,оно
усамомпроцесупопримајошнекеособинеифункције.

Казнајеуоквиримаразличитихдруштвенихмоделапретр
пелабројнепроменеприликомодређивањаказненесврхо
витости,алиуранимдруштвениморганизацијамаималаје
претежнокорективнуфункцију.Казномсесузбијаозлочин,
односно, све социјалне абнормалностии аномалије.Аса
мо нормирање шта представља друштвени деформитет, а
штане,спроводилосеиспроводисепутемвладајућеиде
ологије.Будућидасусваприказаначудауромануизврше
на над појединцима чија уверења и потребе одступају од
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уврежених,њиховзлочинселоциранеусамимчињеница
маданемајумогућностдаговоре,гледају,ходају,итд.,већ
штоутомеуживају.Натајначин,онинепризнајуидеале
којипретендујудабудуидеалисвихитимесенарушаваде
ловањеидеологијеизнутра.Појединцисуказномнасилно
инеопозивоосакаћенипомеривластитогзлочина,ањихова
слободнавољаукинутазарадсузбијањаиндивидуалности.
Циљнеопозивогкажњавањајестеинтеграцијадруштвеног
теларадилакшегидеолошкогманипулисања.

Ноповрхсвега–осимштосекажњавањемфизичкогтела
стварајединственоиједноумнодруштвенотело,истовреме
но сепојединачнофизичко телопретвара унаративно те
ло.Телесностпостајеозначитељ,односноместонакојемје
написанапорука.12

Субверзивноделовањеидеологије заснивасенакоришће
њутелакаонајмањејединицезначења.Повезанауодређени
сукцесивниред,телатвореозначитељскиланацидеологије.
Такавозначитељскиланацпредстављаграницеиоковеилу
зијеунутаркојесекрећепојединац–златникавезидеологи
је.Дабибилиинтегрисаниујединственодруштвенотело,
индивидуалциуромануказномбивајуодељениодсвогтела
каооддругогидоживљајсопственогтеласепретвараудо
живљај страног, неразумљивог, туђег.У поглављу „Чудо у
Магдали”,којеможданајвернијеприказујетерорнадпуте
ношћу,описанесумукеМаријеМагдаленеињојсличних:
Тело нам као сужањ беше стегнуто гвозденим веригама
чуда.13

Казнаипорукабивајуспојенеунаративномтелу,аоноза
штасеиспостављадапревазилазиразмерезасебнихепоха
иисторијскихинтервалајестепросторнистатустела.Лаза
ревотелопостајепрототипсвакогтеланадкојимсеврши
насиљевишесиле:

Он(о)јепоста(л)овеличанственопоприштебиткезаспа
сењесвета.Његовојадно,старачко,измрвљенотело,које
јеуравнојмериискусилоболовеумирањаиболовепонов
нограђања,такодаих је једваразликовало,бешепоста
ло савремена долинаИли, о коју су се газећи је отимали:
некад војска Израиљаца иФилистејаца, данас садукеја и
хришћана,сутракозначија.14

12Брукс,П.(2000)Телоиприповедање,Часописзакњижевностикулту
ру,идруштвенапитања–Речбр.57/3,стр.263.

13Пекић,Б.нав.дело,стр.189
14Исто,стр.257.
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Претварањемфизичког телаунаративно активира се спе
цифичниодносизмеђутелаиречи:теласуинструменти
речи,грубаоруђасудбине15.Осакаћена(наративна)телаин
дивидуалаца постају простор за исписивање идеолошких
порука:видите,чудасумогућа,васкрсењејеистина,живе
ћемодугоу једнакостиираду.Умећепредочавања јесуп
тилна дисциплина и огледа се у специфичном знаковном
манипулисању.Међутим,исамроман„Времечуда“пред
стављасвојеврснознаковноманипулисање.Штаседогађа
сеидејномподлогомкојузаступатекст?Каквајеидеологија
текстанасупроткритикованојидеологијиутексту?

Идеологија текста, услед демистификације идеологије
једнакости и осакаћеног (наративног) тела, истовремено
намећесвојвредноснирегистарисопственуинтерпретаци
ју.Приповедачсеналазинапозицијионогштоорганизује
виднопољеинеможесеигнорисатичињеницадаговори
искључиво о појединцимашточуда доживеше као трауму.
Тонезначидадоживљајтихпојединацанијетакав,алиисто
таконезначинидаједоживљајсвихштоосетишеснагуи
моћчудатакав.Приповедачправиизбор,односно,подма
ском да представља тоталитет света он бира сегменте ко
ји ће бити виђени крозњегов говор и интерпретирани на
одговарајућиначин.

Нарација по инерцији тежи синтези, целини, смислу, а то
значи само да се по инерцији наративни текст усмерава
ка затвореном систему мишљења. Долази до парадоксал
неситуацијеукојојнараторпокушавадаосуди затворене
мисаонеобрасцеправећидругизатворенимисаониобразац.

Међутим,Пекићчестимпроменаманаративнихтехникане
допуштадасетекстсасвимзатвориуједнунепроменљиву
целину.Роман„Времечуда”имавишеразличитихнаратив
нихинстанци.Присутанјемултиперспективизамупоједи
нимпоглављима,ауодређенимделовимаупотребљенису
иЈудинидневничкизаписиипосланица,написаниупрвом
лицу.

Ипак,хетеродијегетичкиприповедачкојинитиучествујеу
причинитијесведокпредстављагласкојиорганизујенара
тивувећојмери.Поузданостхетеродијегетичкогприповеда
часеможемеритикрозкоментарекаоауторитативнеописе
фикционалнеистине.16Aуторскикоментарналикујетради
ционалномоблику ауторскихуплитањаиобјашњавањаса
пиједестала општеприхваћених очекивања, са становишта

15Исто,стр.269.
16РимонКенан,Ш.нав.дело,стр.127.
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„гласајавности”.17Но,коментаруроманучестоупућујена
небаштаконеутралногисвезнајућегприповедача.

Арбитрарностприповедањаоткривајусигналипопутрекао
бих,мисеовдетрудимода,мадаовонијенајприкладније
место,користимогадаупознамочитаоца,итд.Наглашен
јетрудкојинараторулажедаприкажетоталитетфиктивног
светачимесерелативизујеуспехистог.Међутим,припове
дачистовременопоседујевисокстепенсамосвестиисвести
оприповедању,итимеуспешномаскирасвојупозицијуи
остварујеефекатделимичногповерењакоднаратора.

Наратор често проверава проходност комуникативног ка
нала и на тај начин открива своју временску дистанцу и
властитисистемрезоновања.Коментарикојеостављапри
кретањунавременскојосипредстављајуелементарнеједи
ницеуфункцијикреирањаидејногсветаромана,икаота
кви,вршевеликиутицајнарецепцију текста.Приповедач
најпресвојомодлукомштаћесеиизкогуглапосматрати,
азатимкоментарисањемпосматраног,креиразахтевкојисе
упућује читаоцу опозицији коју треба да заузме, уколико
жели да учествује у читању. Наратор упућује идеолошки
позивчитаоцу,интерпелацију, aприхватањемовогпозива
читалацулазиусферунаметнутихпредставаитиместиче
културни(идеолошки)идентитет.18Читалацсеизједначава
с наратором, калупећи свој идентитет према чистом тек
стуалномконструкту.Референтнувредностимаидеологија
индивидуализма.

Као мотив, индивидуализам је угрожен унутар наративне
приповести,аштојевећистепенстрадањаиндивидуалаца,
тојеинтерпелацијаупућеначитаоцуснажнија.Оношточи
талацневидијестепарадоксукојиупада:одњегасезахте
вадапрепозназаједничкисистемвредностиидаосудиау
томатизованодговорнаинтерпелацију,ауправојечиталац
тајкојипозитивнореагујенаидеолошкипозивбезсвести
о томе. Читалац бива принуђен да осуди социјалистичко
комунистичкуидеологијуиафирмишеидеологијузаснова
нунаначелимаиндивидуализма.

Али,постојинештоштоћепореметититакавследиотре
знитичитаоца.Приликомфиналногокршајаизмеђуидеоло
гијеокојојсеприповедаиидеологијетекста,насамомкра
јуфабулативногниза,долазидонеочекиваногразрешења.
Наиме, Исусово бекство представља једини (некажњени)

17Јеремић,Љ. (2007)О српским писцима, НовиСад:Српска књижевна
задруга,стр.242.

18Бужињска,А.иМарковски,М.П. (2009)КњижевнетеоријеXXвека,
Београд:Службенигласник,стр.586.
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индивидуалничинуроману,икаотакав,симболичкиодра
жавапобедуидеологије текста.Исусреагујенегативнона
интерпелацијуинепрепознавањемсебекаојединственогсу
бјекта,урушавахришћанску/социјалистичкокомунистичку
идеологијуизнутра.Успевшидасеодупренаметнутојулози
унутардискурсаједнакости,задајесепоследњииконачни
ударацусржнаметнутогсистемапредстава.

Идеологија текста једоказаласвојупревласт, аличиталац
не добија сатисфакцију већ болно отрежњење. Исусовим
поступкомистовременоседемистификујеидеологијаинди
видуализмакаоподједнакоантихуманистичкисистем,дија
метралносупротаносновнимкарактеристикамаидеологије
којабивасмењена,аопет,њојблизак.Идеологијасеоткри
вакаоомнипотентна,вечнаиантихуманистичка,безобзира
насадржајзакојисезалаже.

Наизглед парадоксално, антихуманизам представља горки
талогискуствадубокоукорењенутемељезаједница.Дру
штвенаикултурнауређењанепрекиднопроизводеидеоло
шкепредставе, јербиусупротномтешкоуспеледаодрже
заједницунаокупу.Представеиилузијепочивајунаприн
ципимакојипредставеиилузијеодржавају,аненапринци
пиманакојимасетемељисамживот.Утомсмислу,идеоло
гијајеантиживотна,пасамимтимиантихуманистичка.Ан
тихуманизамсеогледауидеолошкомзаборављањуначове
каунутарзаједницезбогкогинастаје,аочигледанјекада
сеидеологијаналазинасопственомврхунцуинастојидасе
оствариупотпуности.Антихуманизамјесвојственидеоло
гијиијављасекаопоследицатежњекацеловитомизатво
реномсистему.ЧинИсусовогбекствакаоврхунациндиви
дуалногделања,украјњојинстанци,омогућавадасезами
слипесимистичкаперспективаидеологијеиндивидуализма.
Но,романтимчиномоткупљујесвојуслободу.

Идеологија текста остаје непромењена, али уз повремену
сменунаративнихгласова,релативизацијуауторскогкомен
тараинакрају,откривањемслободногиндивидуалногчина
каоподједнакоразорногпочовечанство–текстунутарсвоје
идеологије остављапукотинеина тајначиносујећујепо
требунаративадасезаокружи,затвори;осујећујепотребу
затоталитетом.Наративнетехникеусвомдисконтинуитету
изнутраурушавајуапсолутромана.Композиционарешења
(епизодна организација фабуларних јединица, слаба пове
заност између појединачних поглавља, концепција двок
њижја,итд.)подједнакоучествујууконстантнојразградњи
целине.
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Нарацијастварапукотинеслободеунаративномтекстуко
јинеизбежнообилујезначењимаузглобљенимуразличите
идејнесистеме.Идеологијанужнонастајеупроцесуприпо
ведања,адаљеидеолошкоодржавањеиделовањезаснивасе
нанаративнимтехникамакаопримарноморуђу.

Кризаукоју језапаланарацијаданасделомпочиванаиг
норисањуинтерактивневезеизмеђуидеологијеинарације.
Бежисеодчињеницедајенарацијаидеолошкосредствои
даидеологијапроизилазиизприповедања.Инсистирасена
безидеолошкомсадржају,штојепукаилузијаиводикана
гомилавањубесмисла.Безидеје,асамимтимиидеологи
јекаоодређеногсистемаидеја,наративсеурушавасамод
себе.Постојиснажнаинтенцијадасеозначитељскиланац
приближиштовишесамомпојмуидасетакоизбегнуидеј
нисистеми,алинасупроточекивањимадолазидораспли
њавањананеразумљивамуцања.Излазакизкризеналазисе
упроналажењуправедистанцеизмеђунесводивереалности
којанасокружујеиидејакојенасводе.Самонатајначин,
наративинарацијамогуопстати.
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Abstract

Thispaperanalyzesaspecificrelationshipbetweenideologyasananti
historicalcategoryandthenarrativesunderlyingthenovelTheTimeof
MiraclesbyBorislavPekić.Ithighlightsthekeyfeaturesofimmutable
andalwaysthesameideologicalmechanisms,regardlessofthecontents
ofideasinwhosenametheyact.Amongmanyideologicaltools,there
isnarrationasaprimarymeanstoproduceanideologicalsystemasan
instrumentofactionbasedontheperceptionofcommunity.However,
narrativetechniquesalsorepresenttheonlymeansthatenablesfreedom.
Byforgettingaboutthesymbiosisofideologyandnarrative,theSerbian
literarysceneisatanarrativecrisisduetoitssterilewanderingthrough
thetext.Thesolutionoutofthecrisisisnotinignoringtheideological
nature of storytelling, but in finding the right distance between the

complexrealitythatsurroundsusandtheideasthatguideus.

Keywords:ideology,narrativetechniques,interpellation
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НА РА ТИВ НИ АСПЕК ТИ 
ХИПЕР ТЕК СТА

Сажетак:Урадусеистражујунаративниаспектихипертекста
апосебноахронијаифокализација.Доводисеупитањетезапо
којојсебазаподатакаопиренаративу.Супротнотоме,базапо
датакакаознаковниалинеуређенисистем,стратегијаманара
тологијепокрећесеукодиранипоредакприче.Наративнелини
јемогубитиограниченесамоодстранефокализатора(аутора/
читаоца).

Кључнеречи:хипертекст,читалац,ахронија,фокализација,код

Увод

Петер Луненфелд (Peter Lunenfeld)1 хипертекст посматра
као алфанумерички текст у коме реч, једанпут дигитали
зована, плута у универзуму поливалентне базе података.
Читање постаје мање праћење а више процес цитирања,
екстракције(кодирања),причемусескоротренутнопове
зујуодвојениподаци.Јакаоатрактор(хватач)постајејезгро
кристализацијеподатаканамрежи.

ТедНелсон (TedNelson) је1960тедефинисаохипертекст
каонесеквенцијалнитексткојисегранатакодапружамо
гућностнајбољегчитањанаинтерактивномекрану.Тоомо
гућујекорисникуданаправисопственупутањукрозелек
тронскубазуподатакапричемупродукујеувекновазначе
ња.Продукцијазначењаудигиталномокружењунамотвара
питањеауторстваoкомеговориРоланБарт(RolandBarthes)
(писање текста кроз процес читања). Компјутер је постао
машинакојакреира,складишти,манипулишеииспоручује

1 Lunenfeld, P. (2000) Snap to Grid, MIT Press Cambridge, London:
Massachusetts,p.44.
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алфанумеричкитекст.Читањејеувеклинеарнотакодани
зањеречиуниздајезначење.Нелинеарностсеогледаутоме
што јематеријалпрезентованнелинеарнои коришћенне
линеарноодстранекорисника.Томењаконцептреторике
(због начина повезаности чворова информација) јер није
фиксирано где ће пропозиције доћи у релацију са другим
пропозицијама.Хипертексттакопостајеместонеодређено
сти пропозиција (квантни ефекти) нарушавајући физичко
јединствокњиге,каоипозиционирањепропозицијаунутар
хипертекста.Луненфелдистичедаиаконаномишљењере
презентује информацију (или произвољно мале јединице
тексталексеме)тонезначикомплетнуатомизацијудискур
сајерсуmultuminparvo(многоумалом)ифрактализација
(miseenabyme)саставниделовихипертекстуалногсистема.
Мiseenabyme је мини наратив који представља огледање
текстаусубтексту,алионоштоодликујехипертекстуално
наномишљењесунаративибезунапреддатогплана.

МаринаГржинић2дефинишехипертексткаомултилинеар
ниивисокоинтерактивниобликелектронскогтекста,дово
дећигаувезусакомпјутерскигенерисаномстварношћутј.
виртуелномреалношћу.Докјезахипертекстважнаекстрак
цијаинформација,завиртуелнустварностконститутивноје
потапањеусинтетичкоискуство,прецизније,хипертекстсе
дефинишепутеминтерактивног екрана.Виртуелна техно
логијадеведесетихдовеланасједоинтроверзије,истражи
вањанечегаштоједосадабилоневидљивочовековомоку,
каоштојеулазуунутрашњудимензијупредмета(монитор).
МаринаГржинићнаглашаваместо разликовања хипертек
стаивиртуалнестварноститврдећидавиртуелнареалност
потпуноискључује текст (одричућисе језикадабимогли
дозватикинетичкопољетелесногкретањаиметаморфоза),
докјехипертекстуцелиниизграђеннајезикутежећисим
боличкојрепрезентацији(докВРтежифеноменологијине
посредногискуства).

Промена културне парадигме деведесетих према Мајклу
Хајму(MichaelHeim)значидасемишљењенавикаванане
линеарностхипертекстуалности,сањенимдисконтинуира
нимтекстуалнимпростором.Хипертексттакопостајезави
санодпросторнихметафора,тј.реторикапросторностиде
финишеструктурухипертекста(читалацсекрећекрозмре
жутекстова,исл.)доводећиподзнакпитањаитаквејезичке
елементекаоштосу:реченице,целовитемисли,крајтекста.
Хипертекстнаглашаваактивну,креативнуислободнууло
гучитаоцакојинеследисамотекст,већслободноповезује

2 Gržinić,M.(1998)Ureduzavirtualnikruh,Zagreb:Meandar,str.100.
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текстуалнејединице.Хипертекстбришеграницеизмеђупи
сањаичитања,уводиуоптицајдецентриранидискурс,мул
тиауторство,инелинеарност.

Џорџ Ландоу (George P. Landow)3 хипертекст дефинише
каоинформациону технологију која се састоји од блокова
текстова(лексија)иелектронскихлинковакојиимсепри
дружују. Електронски линкови које дефинише хипертекст
везују се за теоријске концепте интертекстуалности Кри
стеве (Julija Kristeva), мултивокалности Бахтина (Михаил
Бахтин),Фукоовим(MichelFoucault)моделоммрежамоћи
и Делез–Гатаријевим (Gilles Deleuze/Felix Guattari) моде
лом ризомномадског мишљења4. Хипертекст може да се
посматраикаопроста,директнавезаразнихделоватекста,
тј.означава:нелинеарантекстуалниобјекаткојије„неста
билан”иусинтаксичком(гранањеризома)иусемантичком
смислу(читалацсамконструишезначења)икојиозначава
имплементацијуидиосинкратичкогконцепта.Ландоузами
шљахипертексткаоматрицукојасадржибесконачанброј
нарација (Ландоу је једно поглавље своје књигеHypertext
2.0назваоReconfiguringnarrative).

Теоретичари хипертекста често употребљавају просторне
метафоредабиописалимогућерелацијеизмеђулинковаи
текстова (јединицачитања): навигација,мапирање, троди
мензионалност,топографијаисл.Упркостомеглавнацрта
хипертекста је дисконтинуитет: скокови, изненадна поме
рањапозицијечитаоцаунутартекста.Нелинеарностелек
тронскогтекстапутемпојмова:алузије,референце,цитата,
повезујесесаинтертекстуалношћу.5

Нелинеарностелектронскогтекстанијежанр,нитиппоети
ке,нидискурс,нититроп(јертропделујенанивоузначења
анеречи) , већсекласификујекаотипреторичкефигуре
са подврстама: рачвање, везивање/скокови, пермутација,

3 Landow,G.P.(1994)Hyper/Text/Theory,Baltimore&London:TheJohns
HopkinsUniversityPress.

4 ХипертекстседоводиувезусапојмомризомаДелез–Гатарија.Текст
јеконципиранкаоматрицанезависнихалииукрштенихдискурсакоје
читалацмањеиливишеслучајноповезује(деловетекстаили„равни”).
Медијскакултура,кодДелезаиГатаријаозначенајекао:културанома
да,детериторијализације,линијелета,„меких”простора,суперпозици
ја,тј.културекојасе,премаЛиотару,пребазиранапаралогији(језичке
игре)негонапарадигми(метанарацији).

5 Ако посматрамо МУД (multiuser dungeons тј. вишекорисничке ката
комбе,имагинарниходнициукојима се групе задискусију сусрећуу
реалном времену) као литерарни објект који пркоси сваком концепту
литерарне теорије, наилазимонапримерризомалне структурекоја се
одликује несталношћу, динамиком, неодређеношћу, претраживањем,
играњемулога,корисничкомфункционалношћукаопоетиком.
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рачунање.Класеовихфигураприпадају следећој хијерар
хијинелинеарногтекста:рачвање,којесеналазиупростор
нонелинеарномтексту;везивање/скокови,којиприпадају
слојухипертекста;пермутација,рачунање,полигенеза,који
сеналазекакоудетерминисаном,такоиунедетерминиса
номелектронскомтексту.

Наративниелементихипертекста

Питањенелинеарностихипертекстадоводисеувезусана
ратологијомиреториком.Наративусебисадржидвоструку
временскусеквенцупремаЖераруЖенету(GerardGenette):
време одређених догађаја и ствари и време када се оњи
маговори(времеозначеногивремеозначитеља).Женетова
расправаоахронији,поретку,трајањуифреквенципомаже
привременскомразликовањуизмеђупричекаофабуле,на
ративаидискурса(линеарнаорганизација)тј.причањепри
чао„путовањимаактера”.Кореспондирањетачаканалини
јифабулеитачаканалинијидискурса(приче)можедабуде
1–1,каошто јетоуслучајутелевизије,новина,научних
текстова.

Поредак подразумева везе елеменатафабуле и дискурса у
времену,алитакођеописујевезеизмеђучитањахипертек
стаипореткапокомеинформацијепостојеускладиштенеи
независнеодчитања.

Трајање као време потребно да се испричају догађаји
(елементифабуле)нанивоудискурса (приче), дели сена:
резиме, елипсу, сцену, издужење и паузу.Резиме и елипса
имајукраћетрајањеодтрајањафабуле.Кодхипертекстаин
терактивностхипермедијадозвољавакорисникудаизабере
брзину,квантитетиквалитетинформација.Скокса једног
чвора(лексеме)надругиомогућујекорисникудакреираре
зимеиелипсу.Кадсекористикатегоријасцене,времеприче
идискурсајеидентичнопотрајању.

Издужењесејављакадјевремедискурсадужеодвремена
фабуле(slowmotionнафилмуилитоксвестиулитератури).
Кодхипертекстачиталацкреираиздужењепомоћулинкова
којинасводедовишеинформацијауоквируистетеме.

Паузапримењенанахипертекстможедасеодносинафото
графскуилинекудругуилустрацијукојанерепрезентујени
једандогађајфабуле.

Фреквенција је Женетова трећа категорија наратологије
која се тиче броја референци између линијефабуле и ли
није дискурса, која може бити појединачна, репетитивна,
мултиплицираносингуларнаиитеративна.
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Подпојединачном(сингуларном)фреквенцомсеподразуме
вадаједанелементдискурсаодговараједномелементуфа
буле(синхронинаратив).Кодхипертекстасингуларностмо
жедасеодносинаједнулексијукојаозначаваједандогађај
којисепосећујесамоједном.

Репетитивност подразумева да се исти догађај у време
нуфабулепојављујевишепутаудискурсу(нпр.укубизму
сликаррепрезентујенекиобјектвишепутаизразличитих
углова). Код хипертекста репетиција се појављује кад се
исталексијапојављујевишепута.

Мултиплициранасингуларностподразумеваиндивидуалне
алисличнеелементеувременудискурсакојиодговарајуин
дивидуалним али сличним елементима у временуфабуле.
Еквивалентно,кодхипертекстамултиплициранасингулар
ностдобијаобликселекцијесличнихлексијакојеодговарају
сличнимдогађајима.

Итерација подразумева да неколико различитих улазних
догађајафaбулеодговараједномелементудискурса(приче).
Кодхипертекстаитерацијасеогледаутомештоједналек
сијасажимачитавхипертекст,каоштоје tableofcontents,
navigationtoolsисл.

ПратећиЖенетову категоризацију кроз два нивоа (фабуле
–дискурс)можесеговоритиотрећемнивоу,нивоудигита
лизованогтекста.Овимсенамећепитањестатусахипертек
стуалнефикције (Бодријаровисимулакрумиисимулације)
којасеразликујеодтрадиционалнефикцијејерсеипојам
читаоца,читањаиписањапромениоухипертексту.Сахи
пертекстуалномфикцијомчиталац(киборгкаоспојчовека
имашине)јепозвандапреузмеинтерактивнуулогууопера
цијикојасеможеназвати„наративнамашинерија”.

МикеБал (MiekeBal)6 разрађује теорију која се тиче раз
личитих позиција субјекта у наративним текстовима. За
разликуодЖенета(којипретпостављанултинивофокали
зације)Мике Бал претпоставља да у свакомприповедном
текступостојифокализатор.Осимпроблемафокализације,
потребнојеуочитиидругеелементенаратологије,пресвега
ахронију(ислободнииндиректниговор).

Наратологијајетеоријаприповеднихтекстова;теоријапри
чеиприповедања.Границетеоријесудатеобележјимакоја
указујунаначинкојимјетекстсклопљеникакофункциони
ше.Подтекстомсе,премаМикеБал,подразумевазавршена
целинајезичкихзнакова,априповеднитекстјеонајтексту

6 Bal,M.(2000)Naratologija,Beograd:Narodnaknjiga.
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којемједнаинстанцапричапричу.Причајенаједанодре
ђениначинпрезентованафабула.Фабулајесеријалогично
ихронолошкимеђусобноповезанихдогађаја,којисупроу
зрокованиилитрпеодстранеактера.7Значајнадистинкција
којуправиМикеБал је тада текстнијеприча (приповед
нитекстјетекстукомесепричаприча).Постојеразличити
текстовиукојимајеиспричанаистапричатеједистинкција
оправданија.Полазнатачказатеоријуприповеднихтексто
вајеразликовањетринивоа:текст,причаифабула(фабула
−материјалкојијепрерађенупричу,тј.низдогађаја,гдесу
елементифабуле:догађаји,актери,времеиместопрерађени
упричу).

Текстувекиманаративнеиненаративнеделове(описнии
аргументативни)којисеразликујупотомештојединопро
цеси(селекцијадогађаја)могубитисадржајнаративногде
ла текста.Остали елементи (актери,местаи ствари−као
објекти) дати су у описима. Текстуална интерференција,
полифонијаБахтина,mise en abume (текстогледало), про
ширујузначењепримарногтекстаалииотварапитањепри
поведне инстанце.Приповедна инстанцамора да исприча
причуукојојсуприказанидогађаји,иодсуштинскејева
жностизаанализунаративногтекста.Приповеднаинстанца
ифокализација(окуларизација)суускоповезанииспадају
уприповеднутехнику.Индиректниговорислободниинди
ректниговорсуодразразличитихприповеднихнивоаираз
личитих степена текстуалне интерференције (интерферен
цијаприповедачевогиактеровогтекста).

Причасеможевидетиикаопроизводуређења,акарактери
стикепричеМикеБалназивааспектиприче.Подаспекти
мапричеподразумевају се:редослед,ритам,фреквенција,
ликовипросторифокализација.

Ритамјепредстављенодносомколичиневременакоједога
ђајизаузимајууфабулииколичиневременакојесеутроши
напрезентовањеупричи.Свакупричуможемоизделитиу
ритмуелипсе,сажимања,сцене,успоравањаипаузе).

Редоследјеонајаспектпричеукомејепредстављеноднос
измеђуредоследајављањадогађајаупричиихронолошког
редоследадогађајауфабули.Разликаураспоредудогађајау
причиихронологијифабуленазивасеодступањеодвреме
наилиахронија.Постојетриаспектаодступањаодвреме
на:правац(указивањеуназадилиретроверзијаиуказивање
унапред или антиципација), дистанца (екстерна, интерна

7 Догађајјепрелазизједногстањаудругостање.Актерисуинстанцекоје
усмеравајурадњу.Онинеморајубезусловнобитиљудскабића.Вршити
радњузначипроузроковатинекидогађај.
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и мешовита ретроверзија или аналепса) и распон (исечак
времена који покрива анахронија може бити потпуна и
непотпуна).

Ахронија се у овом раду јавља као хеуристичко средство
помоћукојегсеможеобјаснити,санаратолошкогаспекта,
рекурзивностхипертекста.

Ахронијајетаквоодступањегдејенемогућејасноодредити
правац,дистанцуираспонодступањаухронологији (сук
цесијиувремену).Тојезатоштоимамопосласапревише
податакакојисенемогуразврстати,илиихјепремало.Ми
кеБалуказујенајошједнуособинуахроније,атоједасе
онаразликујеодсличниходступањакојесамоличенању.
Сличнањојјеформа:антиципацијауретроверзији,укази
вање на будућност из прошлости.Последица је конфрон
тација између очекивања и остварене садашњости. Друга
могућност је ретроверзијауантиципацији, где се унапред
објавинакакавначинћесечутикакојебилоусадашњости.
Трећамогућностанахроније,којајеблискаахронији,наста
јеондакадједогађајкојитектребадаседаухронолошком
редоследу,већприсутанупричи.

Постоје, према Мике Бал, још две могућности „правих”
ахронија (одступања која се не могу одредити због недо
статкаподатака):недатирана(каднеуказујенаправац,дис
танцуилираспон)и случај кадапросторне везе замењују
хронолошке.Управо јетомогућикрајњислучајкадуслед
просторних и асоцијативних веза текст није више припо
веднитекст.Хипертекстполазиодахронијеовогтипакао
полазишта.

Кадсетаквипросторникластериубацеупричуукојојсу
дате, надаље, хронолошке везе, ахронија је постигнута,
али линеарност фабуле није представљена линеарношћу
приче. Ризомална нелинеарност електронског текста је
наратолошкиеквивалентахронији,укојојпросторневезе
замењујухронолошке.

Фокализација,каоследећиаспектприче,играглавнуулогу
упроцесуразоткривањамеханизмакојимамитиидеологија
колонизујусмисаоинатурализујузначења.Митиидеологи
јасеовдеразумејуудухуРоланаБарта.Дабисеразликовао
онајковидиодоногакојиказује,МикеБалинсистирана
разумевањуфокализацијекаоодносаизмеђувизијеионога
штосевиди(уоченог).Фокализацијакаовизијафабулеод
странесубјектаприповедача.Теоријафокализацијеједоста
широкозамишљенакаоодноскојинеприпадасамојпричи
(самапричастојиизмеђутекстаифабуле).Сликаможеби
тивиђенакао(визуелни)текст,аелементифабуле(делови
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слике)неформирајусамипосебикохерентнозначење.Из
међутекстаизначења(фабуле)успостављајусеодносије
дино учешћем слоја који стоји измеђуњих, а то је прича
(визијадогађаја).Глаголирадњеуказујунадогађај, глаго
липерцепцијенафокализацију.Однос,који јенаглашену
дефиницијифокализацијеупућујенаодноссубјектафока
лизације − фокализатора и фокализованог објекта. Важно
је да знамо који ликфокализује који објекат, јер се слика
којудобијамоонекомобјектуодређујефокализатором.Ва
жииобрнуто,сликакојуфокализатордајеообјектуговори
нештоофокализатору.Ликови,предели,објекти,догађаји
супредметинтерпретације (мишљења)фокализатора.При
томенијеважнодалиобјектпостојиустварностиилииз
мишљенојфабулиилиглавилика.Снови,фантазије,мисли,
осећањамогубитидеокатегорије „неуочљивих”објеката.
ЗанивоефокализацијеМикеБалутврђуједа„кадапокуша
вамодатитачку гледиштанекогдругог, томожемо једино
урадитиутоликојмериколикотутачкугледиштапознајемо
иразумемо.Немаразликеуфокализацијиизмеђутзв.прича
упрвомлицуипричаутрећемлицу.”Нивоифокализације
упућујунатодазнамо:кодозвољавакомеданакогагледаи
какавјеодноссубјектаиобјектафокализације.

Знацикојиуказујунапомерање једногнивоафокализаци
јенадругисутзв.спојнизнаци(глаголи„видети”,„чути”
исвидругиглаголикојиуказујунаперцепцију).Јошједна
важнамогућноступроменинивоафокализације јеупоре
дивасаслободниминдиректнимговоромгдесеприповедна
инстанцаприближаваречималика,алинедозвољавалику
дасеондиректнообрати.Тојеслободнаиндиректнафока
лизацијаилидвосмисленафокализација,кадаекстернифо
кализаторможегледатизаједносаликом,алифокализацију
недајеупотпуностиликуфокализатору.Кодхипретекстаје
то једно од основнихпоступака градњеинтертекстуалних
значења.8

Фокализатор(Читалац/Аутор)

Читалац није више контролисан и лимитиран од стране
ауторовеодлукекоја се тиче структуреилиуспешностиу
погледуразумевањатекста.Ухипертекстуфизичкистатус

8 НапетостуВР,видеоиграма,Интернетууправосепостижетакошто
фокализатор (камера) снабдеваинформацијамачитаоцаиликове.По
стојечетиримогућности:1.ничиталацниликнезнајуодговорекоје
тоурадио,штаседесило,какоћесезавршити(загонеткадетективске
приче,истраге);2.читалацзнаодговор,алиликнезна(претња);3.чи
талацне зна одговор, док га ликови знају (тајна); 4.читалаци лик су
обавештени(неманапетости).Најбитнијиаспектфокализацијејењена
обухватност,везаностзазначење,имогућностиманипулације.
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и позиција сваког текстуалног елемента (лексеме или но
да)можебитипредметманипулацијеиодстранепримар
ног,иодстранесекундарногаутора.Линеарниланацкоји
јебиообезбеђенинтервенцијомауторау традиционалном
тексту (штампанекњиге) је замењеннелинеарномконсте
лацијом текстуалних елемената од којих водепроизвољно
изабраневезекадругимлексијамаодстранечитаоца.Хи
пертекстимамогућностдаослободичитаоцаодлинеарне
доминације физички стабилног медија. Као последица те
чињенице,утицај (примарног) аутора јеослабљен,шум је
уведенуланац,апредвидљивостукомуникацијијередуко
вана.Интерактивностпостаје једнаодреторичкихфигура
(inventio,dispositio,memoria). У језгру интерактивности се
налазиреторичкафигура:селекција(invention),комбинаци
ја(dispositio)исуштинскарелацијаизмеђуосапорукеиоса
кода.Из реторичке перспективе секундарни аутор екстра
хујелексеме(документе)саWеbаоперацијомinventioпри
казујеихнадисплејукаовидљивелексијеоперацијомdis
positio,док јецелокупнаструктураWеbпрозора графичка
метафоразатрећуреторичкуфигуруmemoria.

Централно питање је докле се нелинеарност хипертекста
ихипермедијапростиреиколико јеобухватнањиховане
линеарнаструктура,тј.накојимнивоимаорганизацијеко
муникацијенелинеарностпостоји.Дистинкцијалинеарно–
нелинеарно,можесепренетинаниворазликовањапростор
нихивременскихдимензијатекстуалностиикомуникације
(путем операција селекције и комбинације).Компјутерски
екрансепозиционираизмеђутридимензијепростораијед
невременскедимензије,манифестујућисадашњост.Дизајн
иуређеностелеменатанаекранусуодцентралневажности
засвакустудијухипертекста.Сликечестопредстављајусе
квенцеакцијаувременуинаративнаправилазасукцесивне
релацијевизуелнихелемената.Наратолошкисепрелажење
нелинеарности простора у линеарност временаможе ана
логноименоватикаогенерисање(електронског)приповеда
ња (discourseasdiscoursed) из лексема (прича) (discourse
asstored).

Читањеиписањесулинеарнифеномени,секвенцијалнии
хронолошки,условљенидужиномвременскеуређености.У
простору,читање/писањеможебитинелинеарноорганизо
вано,нопрочитанаречилиреченицаизлазиизнелинеар
ногконтекстаипозиционирасеусеквенцијалнилинеарни
ланац(упркосскоковимаидисконтинуитетима).Темпорал
на линеарност читања је највидљивија у корисничкој гра
фициWеbViewпрозора,гдесувидљивепозицијеиопције
корисника.Тренутнапозицијакорисника/читаоцананеком
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оддокумената(лексема)путемнизалинковаводигакамо
гућностидасеповежесаједнимодследећихдокумената(у
тачноодређеномвременскомрежиму).Распоредлексемау
просторујенелинеаран,докјеизборједнеодалтернативеу
тачноодређеномвременскомтренуткуповезансаследећом
у наредном тренутку времена. У тренутку када корисник
изабереједнуодиконанаграфику,нелинеарност(простора)
середукујеналинеарност(времена).Можесерећиданели
неарностникаднијеактуелизованауискуствудиректновећ
егзистирасамокаологичканегација.

ТеоријскиставРоланаБартадајејезиконајкојиговори,а
неАутор(којијемодернапојава)одизузетнејеважности.
Аутор јепрешаман,препричавалацчијојсеизведби(вла
дањунаративнимкодом)диве,алијезикјетајкојиизводи,
који говори, а неАутор.Дајући нагласак на читаоцу који
„оживљава” текст, Барт нас подсећа на веровање у то да
Аутор„храникњигу”,дапостојипрење.”(...)Употпуном
контрасту, модерни скриптор рођен је у исто време као и
текст, онније нина какавначин снабдевенбићемкоје би
претходилоилипрелазилоњеговодело,оннијесубјектко
ме је књига предикат, нема другог времена осим времена
исказивања,исвакитекстјеписантуисада.(...)”Писањеје,
премаБарту,посталоперформативним(усмислуОстинове
иСерловетеоријеперформативакаоглаголскогобликакоји
постојисамоупрвомлицуиупрезенту).Текст,премаистом
аутору,јестеткивоцитатаизведенихизсредиштакултура,
мултидимензионалнипросторнакојемсемешаисукобљава
разноврсностписања,такодатекстнепроизводитеолошко
значење.Писатизначимешатиписања,интертекстуалност
укојојједантекст„упија”другиречимакојесуобјашњиве
кроздругеречи.Књигакаоткивознакова,каоопонашање
животајеизгубљена.ВладавинаАуторабилајеивладавина
критичаракоји јеодгонетао тексткроз границу текста, тј.
Аутораињеговехипостазе:друштво,психу,историју.Од
бијањезначењаутекстузначииодбијањепредрасуда,тесе
писање јављакаосталнопревредновањезначења,система
вредностиметафизичкогпорекла(Бога,ињеговиххипоста
за−разума,науке,закона).Бартјерођењечитаоцапретпо
ставиосмртиАутора,читаоцакаопростора„накојемсусви
цитатикојичинеписање,записани,адапритомениједан
одњихнијеизгубљен;јединствотекстанележиуњеговом
пореклунегоуњеговомодредишту”.

Читалацпостајеоператер,дигиталниалхемичар,какогана
зиваТимотиЛири.Компјутерски екрани сучаробнаогле
дала,којанакоманду(инвокацију)призивајумогућесвето
ве.Мишпопутчаробногштапићаконтролишемониторски
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дисплејиспроводикреативнумоћоператера.Дискови,ис
писанисимболима,текстовима,оживљавајунадодиропе
ратераПериодниСистемМогућности РАМмеморије. Де
таљне базе података су светска онлајн хипертекст мрежа
информација,киберпростор„матрица”ВилијамаГибсона.

Текстсадапостајехипертексттј.електронскефуснотекоје
буквалноискачуна екрану.Графичкиприказ податакаиз
вученихизсвихкомпјутераучовековомсистемуВилијем
Гибсон,усвомромануНеуромансер,називакиберпростор.
Неуромансерјематрица(података)којасебиствараличност
а личност јењеговмедиј.Матрица киберпростора је дра
стичнопоједностављенљудскисистемчула,премаГибсону.
„Киберпростор.Свечулнахалуцинација,свакодневнодожи
вљенаодмилијардилегитимнихоператера,усвакојнацији
(...).Графичкиприказиздвојенихподатакаизсвакекомпју
терскебанкеуљудскомсистему.Незамисливосложено.Ли
нијесветлостипруженекрознепросторума,јатаисазвежђа
података.”

ШтабизначиоговоркојиимафункцијуАутораунутарки
берпростора?ПремаФукоуприписивањеједногговорапо
јединцу,Ауторумогућејеакосуиспуњеначетирисвојства
покојимасеАуторпрепознаје:константаннивовредности,
појмовна или теоријска кохерентност, стилистичко једин
ство, историјскимоменат.Фуко закључује да субјект није
вишеизворнаосновавећјефункцијаговора.БартиФукосе
изједначујууставовимапопитањуауторства.

Нарацијаудигиталниммедијима
(ЛевМановичиМариЛорРиан)

Удигиталномхипертекстуунутаристогфајламожеседо
ћидобилокогделаистогфајла,илибилокогдругогтек
стуалног,аудиоиливизуелногфајла.Утомсмислумогусе
разликоватидвеврстехипертекста:

1.Истраживачкихипертекст:тексткаофиксиранпејзаж
крозкојисекрстари(истражује)користећи,одстранечи
таоца,коначаннизизбора.Карактеризацијахиперлитера
туреовеврстеуглавномсесводина„причусфуснотама”
или„нарацијекаовидеоигре”,тј.читаочевемогућности
изборасумале.

2. Конструктивни хипертекст: подразумева читање/
писањеу комечиталац самдописује електронски текст
(развијајући личну технолошку контролу). Текст није
ригидназбиркаправилавећпојединцуомогућуједаме
ња„растућетелознањакојенаредничитаоцимогудаље
проширивати. Као технолошки проширена литература,
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конструктивни хипертекст никада не може представља
тицеловиту,потрошачунаклоњенуробу,већјеоннешто
штоћеувекбитиустањупретварањауреволуционарну
уметносткојаспаљујесамусебеистомбрзиномкојомсе
обнављаупрвимредовимакреативности.Оннеможеби
тиелиминисан,присвојен,нити’телевизиран’одстране
онихидеолошкихсилакојесуискоришћене,истрошене
илипотрошене.”

Нарација се трансформисала: од усмене традиције (кад је
билаживаорганскастваркојасеупредајитрансформиса
ла),прекоштампанеречиуГутенберговојгалаксијикојаје
утиснулатекстувремепретварајућинарацијуудискретан
редоследдогађаја,доантинарацијехипертекста.Антина
рација јефрагментарнаираспршена,санизомизоставље
нихделова.Тамогдејетрадиционалнанарацијалинеарна,
компактнаијезгровита,антинарацијајеекспанзивна,само
артикулишућаиварљива.Одигравасеизванграницастра
ница,екранаилибилокоједругеделимитирајућеструктуре.
Читалацморадаповежераштрканефрагменте,дасеусме
ринамноштвоатракторадабидобионакнадну(виртуалну)
сликунарацијеусеби.Антинарацијасереализујекрозћа
скање,номадсколутањепомекојповршиниМреже,сауоч
љивимтекстуалнимсасецањемиколажирањемкомепоне
кадпретинепрестанаанархијаспемовања(слањаједнеисте
порукевеликомбројугрупазаширењевести).

ЛевМанович9супротстављахипертекст(уобликубазепо
датака)инаратив.Доксуроманифилмпривилеговалина
ратив (каопричукоја серазлаженаенигму, тему,мотиве,
ликове, хронотоп и принципе композиције, тј. као целину
којасеможеартикулисатиианализиратиречима),компју
терско доба уводи свој пандан − базу података (структу
рисаназбиркаподатака).Објектиновихмедијанепричају
приче,тиобјекти„немајукрајанипочетка;заправо,уњима
неманикаквогразвоја,тематског,формалногилибилоког
другог,којибињиховеелементеорганизоваоуниз.Уместо
тога,упитањусузбиркепојединачнихелемената,укојима
јесвакизаписједнакозначајанкаоибилокојидруги.”

Пример су популарне мултимедијалне енциклопедије које
суисамезбирке,каоштосуЦДРОМмедијикојисклади
штеподатке(рецепти,цитати,фотографије,филмовиисл.).
Корисник/читалацнаосновубазеподатакаструктуришеис
куства света и себе на нов начин, а наратив постаје само
једаноднеколикометодаприступаподацима.

9 Manovič, L. (2001) Metamediji, izbor tekstova, Beograd: Centar za
savremenuumetnost,str.103.
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Компјутерске игре представљају, супротно бази података,
објектеновихмедијакојиседоживљавајукаонаратив(об
ликпричејетипичан:тисиспецијалнотрениранкомандос
којијеслетеоубазуитвојамисијаједасепробијешдоглав
некомандекојусузаузелимутанти).Компјутерскеигрене
прателогикубазеподатакавећлогикуалгоритма,тј.даби
играчпобедио,морадаизвршиалгоритам.

Светновихмедија(светмедијскекултуре)се,собзиромна
његовенаративнемоћи,сводинадвеврстекомплементар
нихсофтверскихобјеката:структуреподатакаиалгоритме.
Обаобјектаимитирајувећпостојећежанрове,алистварају
инове.ЛевМановичсупротстављабазуподатакаинаратив,
јер овај други однаизгледнеуређенихподатака (догађаја)
градипутањупопринципуузрокаипоследице.Радуновим
медијимапосматрасекаоконструисањеинтерфејсапрема
базиподатака,којајеуцентрукреативногпроцеса.Уколи
косеконструишесамоједанинтерфејс,резултатјесличан
традиционалниммедијима.

Раздвајањемсадржајаурадупрограмаиинтерфејсареде
финишесеконцептнаратива.Хипернаративјеинтерактив
нинаративкојипредставља збирразноликихпутањакроз
базу података. Традиционални линеарни наратив сада по
стаје једнаодмогућихпутања−одређениизборначињен
унутар хипернаратива тј. посебан случај хипернаратива.
Произвољанниззаписаизбазенезначидапредстављана
ратив.Дабитобиоморадапредстављасерију(логичкии
семантички)повезанихдогађајакојеактерииницирајуили
доживљавају.Традиционалнилинеарнинаративпостајеје
данодмногихмогућихпутањакојестојенарасполагањуба
зиподатака.„Могућисветови”,дасепослужимоКрипкеом,
судоступнииописивиелектронскимхипернаративомкоји
нијевишелинеараннаратив.

МикеБалдефинишеусловекојеморајузадовољитилинеар
нинаративи,атосудасадрже:

актераинаратора

текст,причу,фабулу

серијуповезанихдогађајакојеактерииницирајуилидо
живљавају.

Манович примећује да у логици нових медија не постоји
ништаштобиподстицалонатодабазаподатакаподржава
наративпремагорњојсхеми.Зачуђујештонаративуопште
опстаје у новим медијима (утицаји филма или инертност
посматрача). Због тога је зановемедијепотребанкреати
ван корисник, или боље речено (интер)активан корисник.
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Хипернаратив базе података, који су покушали примени
тифилмовиЏонаВитнија(уфилму„Пермутација”(1967),
„Арабеска”(1977)),затимПитераГриневеја(уфилму„Про
сперова књига”, „Цртачев уговор” (1982)), Дзига Вертов
(у„Човексафилмскомкамером”)наговештавапосматрање
филмакаобазеподатака, тј.филмабезлинеарногнарати
ва .Прецизнијеречено,наведенифилмовисуилустрација
чињеницедапостојеместаукрштањабазеподатакаинара
тива.КакотодефинишеКристијанМец:„услучајуфилма
медијскладиштењаподржаванаративнуимагинацију.”

Новимедијисинтагму(наратив)дематеријализују,докпара
дигма(базаподатака)постајестварна.Наративсеконстру
ишетакоштосеповезујуелементибазе(дизајнирањемпу
тањекојаводиодједногдодругогелементабазе).Наратив
јенанивоуелектронскогсигналаскуплинкова,даклевир
туеланскуп.Привилегованостбазеподатакајеутомешто
су сви елементиосталиу бази, а интерактивниинтерфејс
(екрансавишеикона)јетипичанпример.Предкорисником
сеналазикомплетнапарадигма(база),менисасвиммогу
ћим изборима, од којих корисник бира једну путању.Ма
новичобазиинаративуразмишљакаоодвеконкурентске
имагинацијекојенастоједаоткријузначењаосвету,каошто
точинеињиховибезбројнихибриди.ОдпериодаМодерне
медијисуподручјенадметањабазеинаратива.Фотографија
дајепредностбази,филмнаративу,ЦДРОМ,ДВД,дискете,
дисковипоновопривилегујубазуподатака.Компјутерјепо
стаосавршенмедијумзабазуподатака,тј.базаподатакаје
културнаформакарактеристичназакомпјутер.

ПремаПолуРикеру10(PaulRicoeur)дистинктивнообележје
нарацијепредстављаграђењезаплета,заплетакојисеразу
мевакаоспајањеразнороднихелеменатау„несагласноса
гласну”целину, при чемунема ограничењана каузалнии
секвенцијалнипоредак.Наиме,поРикерусеувекрадионе
каквојпричикојасезатвараументалнојпредставичитаоца/
гледаоца,којисвеизломљененаративерефигурише.Може
серикеровскирећидасеухипертексту,напрефигурацији
каопретходномразумевањусемантикеисимболикерадње,
заснива процес конфигурисања приповести и њена рефи
гурацијаупосматрачу/гледаоцу.ПремаЖенету,наративни
исказсеодносисаједнестранепремапричи(каопредмету
приповедања,стварнимилификтивнимдогађајимаокоји
масеприповеда),асадругепостојиодносизмеђуисказаи
исказивања,тј.чинаприповедања.

10Riker,P. (1993)Vreme i priča I, SremskiKarlovci iNoviSad: Izdavačka
knjižarnicaZoranStojanović.
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Рекурзивнимпогледомновихмедијапратимо„каталошку”
причу која више није сећање на стварност, већ стварност
постајесећањенапричу.Номадскунауку(наратив)карак
теришесталнокретање,беззапоседањатериторија.Светсе
појављујекаоризом(мноштвотачакакојесуумеђусобним
односима),каопросторнамрежаукојојсууплетениидове
дениувезуаналогнеидигиталне:слике,звуци,фотографи
је,музика;текстихипертекст,итела(органскаитехнотела).
Одликеризомаууметностивиде сеуодсуству средишта,
непостојањехијерархијскекомпозиционеструктуре,више
значности,ширењезначења(метафора,алегорија)којемогу
даседоведуиулинеарнуструктуруусвакомидеолошки
импрегнираномнаративу.Идеологизацијасеможеодвијати
иулакановскиречено:Симболичком,ИмагинарномиРеал
ном,хипернаратива.Играмањкаивишказначења,тј.лака
новскиреченоНецелоги(привидно)Целогувиртуелном
наративуувекјеприсутна.

МариЛорРиан(MarieLaureRyan)11интересујућисезапо
везивање технологије и вештине причања прича, користи
нарацијудабиразврсталадигиталнитекстнатрижанра
(хипертекст,срединеВРтипаикомпјутерскеигре)ичети
ринаративнемогућностимеђуњима(четиримоделаинтер
активностиотварајуразличитемогућностинанивоунара
тивних тема и заплета): екстерноексплораторна,интерно
експлораторна, екстерноонтолошка, интерно онтолошка
интерактивност.

ПремаМариЛорРиан,дигиталнатехнологијанеморану
жнодадоведедоунапређењанаративности.Обликучешћа
дигиталнихтекстоваунаративностиспецифичанјезасва
киодтриглавнасајбертекстжанра:хипертекст,срединеВР
типа,икомпјутерскеигре.

Хипертекст, функционише као слагалица: читалац/
читатељка покушава да конструише наративну слику из
фрагментарнихлексијакоједолазеуслучајномреду,укла
пајућисвакулексијууопштиобразац,менталнуслику.Сва
кипуткадотворипрограм,корисникхипертекстадопуњује
ипоправљазатеченуслику.Хипертекстнеморабитиуспе
шан у стварању кохерентног наративног смисла, али када
точини,онпричапричуудиегетичкомоблику(диегетичка
наративност,каоуромануиликраткимпричама).

11Ryan,М.L. ( 2002)Pitanjenaracijeudigitalnimmedijima,Kulturtreger
broj3,NoviSad.
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Средине ВР типа, нуде драмску или миметичку наратив
ност, која настаје као резултат интеракције корисника са
предметимаиликовимавиртуелногсвета.

Компјутерске игре чине проблематичну наративну гру
пујер:некористеувекнаративнетеме(осимкадсеакције
играчасводенарешавањепознатеврстепроблема−убаци
вањелоптицезаголфисл.),анаративностобављаинстру
менталнуфункцију (наративне теме, ликови,место радње
и циљеви се запоставе ради намамљивања играча у свет
игре).Наративнимодалитеткомпјутерскеигреодступаод
диегетичкогидрамскогобликанарације.

Каоштоједрамсканарацијапотенцијалнодиегетичка,та
косаиграмаможемопроширитивиртуалностјошдаљеоне
отелотворују виртуализовану, или потенцијалну наратив
ност,којаопетсамазависиодвиртуалнедиегетичкенара
тивностипоновногприповедањакојесеможданикаданеће
нидесити.

Сврхаоваквогприступа,премаМариЛорРианједапока
же како различити типови интерактивности отварају раз
личите могућности на нивоу наративних тема и конфигу
рација заплета. МариЛор Риан заступа тезу да нарација
(каоапстрактнакогнитивнаструктура)имасвојеразличите
конкретнеманифестацијеуразличитиммедијима,којина
рацијупризивајуусвестнаразличитеначине.Одређенити
повиликоваизаплетасуповољнизароман,другизафилм,
позориштеислично.Којаврстапричајеодговарајућазади
гиталнемедије, зависиће од основног дистинктивног обе
лежјаовихмедија–интерактивности(интерактивносткао
способностдигиталногтекстадаодговоринапроменљиве
условеинпута).

Уекстерноммоделу,читалац„концептуализујесвојуделат
носткаокрстарењебазомподатака”ситуирајућисебеизван
виртуелногсвета.

Кодинтерногмодела,читалацједеовиртуелногсвета,било
идентификацијомсебекаоаватараилисхватајућитајсвет
изперспективепрвоглица.

Уексплораторноммоделу,корисник/читалацјеслободанда
секрећекрозбазуподатакаалибезутицајанасудбинувир
туелногсвета (активносткиборганествараисторијунити
мењазаплет).

Уонтолошкоммоделу,одлукекорисникаусмеравајуистори
јувиртуелногсветајерсе(сходноизбору)онтолошкиствара
могућисвет,тј.развијапричанаосновудатеситуације.
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Екстерноексплораторнаинтерактивностсесастојиуслобо
диизборапутевакрозтекстуалнипростор,алиовајпростор
нема повезаност са светом радње у приповеци. Логичка
структураприповеткеислучајнекретњекрозтекстсуне
компатибилни. Екстерност је испољена кроз „неурањање”
утекст,докјеексплораторностинтерактивностиизражена
крозтекстслагалицу,тј.корисниковпуткрстарењанеути
ченасаменаративнедогађајевећ„наначиннакојисегло
балнинаративниобразац(уколикоуопштепостоји)јављау
свести.”Моделокомејеречстогапромовишеметафикциј
скиставиауторефлексивнуфикцију.Смањујеважностса
меприповеткеафирмишућиигруњеноготкривања(башкао
штослагалицаподређујесликупроцесуњенеконструкције).

Интерноексплораторнаинтерактивностдозвољаванеколи
коврстазаплета:мистерију(дванаративнанивоасуповеза
на−радњадетективкеипричакојубитребалореконстру
исати), приповетке усредсређене на односе ликова (чита
тељкасепребацујесаверзијепричеједногликанаверзију
другог),просторнуприповетку(главнатемајеистраживање
ипутовање),приповеткуместа.

Екстерноонтолошкаинтерактивностдозвољавакориснику
дабуде„свемогућибог”система,јеруправљаликовимаспо
ља,иуодносунавремеиуодносунапросторизмишљеног
света(доносиодлукезаликове,стављапрепрекенањихов
путимењањиховуоколину).Једноставно,тоје„нарација
виртуелнеисторије”.

Комбиновањеонтолошкеиекстернеинтерактивностиилу
струје разумевањехипертекста каоАлефа12 и читаоца као
коауторазаплетауколикобибиломогућепронаћинаратив
нукохерентностусвакојпосебнојтрансверзалихипертек
стуалнемреже.Пионирихипертекстапосматралисухипе
ртексткаотекстуалниобјекткојисечинивећимнегошто
онзаправо јестезатошточиталацможепровестисатеод
гонетајућиновепричеизњега.МариЛорРиансугеришеда
јенаративнукохеренцијунемогућеодржатиукомплексном
систему веза.Потребне су једноставније структуре сама
његранаимањетачакаодлучивања,какоби„аутор”могао
да дизајнира путању приче. Комбинаторна експлозија, и
падањеуслучајностмогудапостанусмртнинепријатељи
наративнекохерентности.

12Алеф је мали ограничени предмет који сешири у бескрај призора и
бескрајвременскихсеквенци.Актербимогаодапосветичитавживот
његовом проучавању, иако се читав његов живот огледа у једном
тренутку.МитоАлефујепреузетизкраткепричеХорхеаЛуисаБорхеса.
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Примерекстернеонтолошкеинтерактивностијеиграсиму
лације са само једним „ликом” у граду (Simcity) илицар
ству (Caesar).Могући развој догађаја у свакој датој тачки
условљен је тренутним стањем измишљеног света, а не
читавомпрошломисторијомсветакаоукласичномприпо
ведању(гдејеизборопцијасуженјеррадњеморајуостати
конзистентнесапрошлошћу).Упоменутимиграмадрама
тичност сепостиже такошто је корисник владарРимског
ЦарстваилиГрадоначелниккојипостојиупросторуизнад
„поданика”(онинеделујуусимулакрумуреалногвремена
јеримајубесконачновременарасполагањудадонесуодлу
ку).Овдесуприсутнииинтерниелементиинтерактивности
јерћеЦесарбитизбаченсатронауколиковарварипоробе
царствоисл.

Интерноонтолошка интерактивност представљају игре
акционог(roleplaying)иавантуристичкогтипа.Њиховте
матскии структуралнирепертоар је ограничен јерприме
њујуархетипскизаплет:херојтрагапролазећикрозопасне
пределе, поражава силе зла и освајажељени циљ. Главно
одступање јеутомештохеројможедаизгубииавантура
сеникаднезавршава.Елементнарацијекојипружамогућ
ностваријације јеоквиррадње(акционеигреинсистирају
наузбуђењуприкретањукрозпредеоичестимприликама
заакцију−пуцање).

Наративностакционихигарафункционишекаоподршкау
игри претварања, као подстрекач маште. Интерактивност
нијесвојствокојеомогућујестварањесмисланарације јер
јеиграчупотребнопривременоодузетиконтролудабисе
успоставионаративниоквир.

Интерноонтолошка интерактивност своју идеалну реали
зацијуналазиумитскомместутријумфанарацијеупрвом
лицу(Holodeck)13.НеизвесностконцептаХолодецкакаооб
лика дигиталне нарације има своје неизвесне аспекте и у
технолошком,алгоритамскомипсихолошкомсмислу.

Уместозакључка

Покушалисмодауовомрадуоткријемомањеексплицитан
наратолошки аспект хипертекста, аргументујући то на на
чинШломитРимонКенан.Говорећиоодносунаратологије
идеконструкцијеРимонКенан(ShlomithRimmonKenan)14

13ХолодекјеврстаВРпећине,дигиталнамултисензорнанарација(потиче
изТВсеријеЗвезданестазе)гдекорисникпостајеликукомпјутерски
генерисаномсветуликоваиучесникупрвомлицу.

14Кенан,Ш.Р.(2007)Наративнапроза,Београд:Народнакњига,Алфа,
стр.163.
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закључује:„Уместодаразликујенаративнупрозуоддругих
типоваприповести (каошто сам јапокушаладаучиним),
деконструкција је заинтересована управо за оне елементе
којисузаједничкизаромане,филмове,стрипове,плес,но
винскеизвештаје,историографскекњиге,психоаналитичке
сесијеифилозофскедискусије− културнепроизводе који
сетрадиционалносматрајуневербалним,нефикционалним
иненаративним.Каоштосампоказалаудругомпоглављу,
наратологија се такође бави заједничким именитељем ра
знихтиповаприповести.Тајзаједничкиименитељје’при
ча’–невербалнатворевинакојунаратологијаапстрахујеиз
вербалних текстова, као и из других система знакова. Са
друге стране, деконструкцију занимају вербалне пре него
невербалнесличностиизмеђусвихврстаприповести.Уме
сто да издвоји заједнички аспект различитих типова при
повести,аспекткојијенезависанодмедија,онаистражује
наративнеелементеусамојреторициисториографских,фи
лозофскихипсихоаналитичкихтекстова (Дерида,деМан,
ЛаканФелман,Норис).Збогтенденциједапривлачепажњу
насопственуреторичностификционалност,књижевнепри
повестипосталесунекаврстапарадигмекојасекористида
бисеоткрилинаративниелементиутекстовимаукојимаје
та врста свести обичномање експлицитна. Тако схваћено
проучавањеприповестипрестаједабудеограничено само
напоетику,ипостајепокушајдасеопишуфундаменталне
операцијесвакогсистемазнакова.”

Хипертекстсмопосматраликаознаковнипоредаккојиекс
тракцијом/читањем увек изнова прича приче. Читање хи
пертекстамогућејеспровестинаравнилексема(којаможе
битисве–одједнеречидокраћегнизареченица)каонајма
њемогућејединицечитања,какотодефинишеБартуС/З.
Јединице читања раздвојене и разврстане добијају разне
функцијенавишимравнимаорганизације.Устројстволек
сема,премаБарту,одвијасеупеткодовакојиомогућавају
читањетекста.Разврстатилексемезначидатиимместоуну
тарнашег искуства са другим текстовимаи са дискурсом
о свету.Кодови су хомогени– сврставају заједно чланице
једневрстесвојомекспликаторномфункцијом.УмбертоЕко
дефинишекодкаоконвенцијукојаутврђујеелементеплана
изразаиодсутнихелеменатапланасадржине.15Петкодова
којеБартуС/Зиздвајанијенипотпуннидовољанјерброј
кодоваможедаварираускладусодабранимугломвиђења
исамеприродетекстакојисеанализира.Пројеретичкикод
управљачитаочевимконструисањемзаплетакаоихермене
утичкикод(којиусебиукључујелогикупитањаиодговора,

15Еко,У.(2004)Код,Београд:Народнакњига,Алфа,стр.86.
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решења и загонетки), конструисањем ликова управља се
мички код (он пружа моделе којима читалац сакупља се
мантичке одлике које се односе на ликове тј. идеологија
ликауправљаодабиром,сређивањемиименовањемнизова
сема), конструисањемтемаи симболауправљасимболич
ки код, док референцијални код чине културна традиција
истереотипнознање(напр.узречицеидруги„безимени”
гласовиколектива).

Упитноједалипостојикоднарације.Коднарацијекојиби
омогућиода читалацпостави хипертекст у врсту комуни
кативногкола.Наративниуговорикојивладајуизмеђучи
таоцаихипертекстаикојиомогућујудасепрепознасвет
којихипертекстгради,заснивајусенаразлицидинамичких
предиката(функције)истатичкихпредиката(квалификаци
је).Пројеректичкиихерменеутичкикодовидоприносепре
познавањудинамичкихпредиката,докелементисемичкоги
симболичкогкодаобразујустатичкепредикатекојисеком
бинујунавишимравнима.Друштвенидискурсједнограз
добљачиниизвеснерадњезначајнимивреднимприче.Уло
гу динамичког предиката може играти било који елемент
којијеузетизхипертекстуалногпросторааодговарадоми
нантнимтврђењимадруштвеногдискурсакојемхипертекст
inpotentioприпада.Којерадњећеприпадатизаплету,осим
друштвеногдискурса, тоћеодредити структура заплетаи
структуранарације.
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NARRATIVEASPECTSOFTHEHYPERTEXT

Abstract

The paper discusses narrative aspects of the hypertext, with special
emphasisonachronyandfocalisation.Italsoquestionsthethesisthat
thedatabaseoffersresistancetonarrative.Onthecontrary,adatabaseas
asymbolicallyunorganisedsystemisarrangedintoanencodedorderof
thestorylineowingtonarratologicalstrategies.Thenarrativelinescan

onlybelimitedbythefocaliser(author/reader).
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ЕЛЕКТРОНСКАКЊИГА
Сажетак: За раз ли ку од мно гих тек сто ва ко ји су у про те кле две 
де це ни је на пи са ни о кра ју штам па не књи ге, овај рад се ба ви кра јем 
елек трон ске књи ге. По след њи из ве шта ји о гу би ци ма у елек трон
ском из да ва штву по ка зу ју да је штам па на књи га по но во пре у зе ла 
при мат и сви су из гле ди да ће та ко  оста ти. Ме ђу тим, успо на и 
па до ва у еиз да ва штву би ло је и ра ни је; по чет ни оп ти ми зам ра них 
де ве де се тих за ме њен је  озбиљ ним сум ња ма, да би по ја вом чи та ча 
Киндл до шло до то га да екњи га пре у зме при мат. На су прот овој, 
од са мог по чет ка не ста бил ној  си ту а ци ји на тр жи шту, екњи га 
је са мом сво јом по ја вом иза зва ла то ли ко по ле ми ка и про ри ца ња 
бу дућ но сти као ни је дан но ви ме диј. Мно ги су прог но зи ра ли крај 
штам па не књи ге, а ти ме и крај чи та ве јед не ци ви ли за ци је, дру ги  
су на ја вљи ва ли ди ги тал ну кул ту ру као пот пу но но ви на чин жи
во та, рет ко ко се ус те зао да про ме не на зо ве ре во лу ци о нар ним, а 
ве ћи на се сло жи ла да екњи ге има ју мно ге пред но сти. Да ли би се 
са да би ло ко усу дио да не што прог но зи ра.  

Кључне речи: елек трон ска књи га, елек трон ско из да ва штво, 
штам па на књи га, Џон Томп сон

Ниједанновимедијнијеизазваосамомсвојомпојавомто
ликополемикаипрорицањабудућности,нитијеимаотакве
успонеипадовенатржиштукаоелектронскакњига.1Јошод
каснихосамдесетихгодинапрошлогвекаповеласеприча
одигиталнојбудућностиимогућимутицајимадигитализа
цијенаиздавачкуделатност,мадатадајошувекниконије
имаојаснупредставуотоме.Срединомдеведесетихпојави
лесусебројнегрозничавеспекулацијеонестанкуштампа
некњиге.Како јеИнтернетпостаоглавнакомуникацијска
мрежа,многисупомислилидајемогуће,аконеивероват
но,даћештампанакњигабрзоотићинаистиначинкаои

1 ОвајрадпредстављадопуњенииприлагођенидеомастертезеДи ги тал
ни Гу тен берг (иза зо ви и гра ни це елек трон ског из да ва штва),одбрањене
наФакултетуполитичкихнаука2012.године

СОЊАОЦИЋ
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грамофонскаплочаипостатинештомаловишеодколекци
онарскогпредмета.

Књигаобјављенихнатемунестанкаштампанекњигебило
јетакомногодасе,премаТомпсону(ЈоhnB.Thompson),мо
жеговоритиочитавоммаломподжанруулитератури,стим
штосуоне,какоТомпсондуховитопримећује,објављенена
старомоданначин,напапиру,штојепоказивалодањихови
ауторинисуизгубилисмисаозаиронију.2Свионибавили
сусесудбиномкњигеичитањаудигиталнодоба,анаслови
суишлиодГу тен бер го ве еле ги је доШтам па но је мр тво.3
Крајкњигејебиоичестатемановинскихчланака,напри
мер,RobertCoover:The end of bo ok, чланакобјављенуЊу
јоркТајмсу21.jуна1992,4стимштојеуприродипрофесије
новинарадасенималонеустежудаобјавебилочијикрај,
паникрајкњиге.КакопишеТомпсон,новинаринарочито
воледраматичнепричеокрајуцивилизацијекаквумипо
знајемо.„Аиизгледадоброзанаслов–Go odbye Gu ten berg, 
исвето.”5

УСрбијисустручњацитакођепосветилипажњунестанку
штампанекњиге.Рецимо,Ковачевићпишедасемногото
га,уовомнашемсветукојисеубрзаномења,губиинестаје,
алималошта семожеупоредити санестанкомкњиге. „У
ситуацијикадасусмртисвевишесамопојединачнидога
ђајибездубљегзначајаисмисла”,пишеКовачевић,„само
двесмртиизазивајупажњу,страхилинадусупротставље
нихтабора.НајпрејеполуделифилозофНичеогласиодаје
умроБог,апотомје,одсрединепрошлогвека,најављенаи
смрткњиге.”6

Крајштампане књиге је најављиван у оквируширег кон
текстарадованатемудигиталнекултурекаопотпуноновог
начинаживота.Компјутерисањесевишенеодносинаком
пјутере, оно себавиначиномживота, писао јеНегропонт
(NicholasNegroponte)1995.годинеукњизиБи ти ди ги та
лан,аЧарлиГир(CharlieGere)пишеодигиталнојкултури
уистоименомделу.Бројниаутори,којисусебавилиизда
ваштвомуопште,билисусклонидапроменекојесубилеу

2 Thompson,J.B.(2010)Mer chants of Cul tu re,Cambridge:Polity,p.315.
3 Исто,стр.315.
4 Ковачевић,Н.(2010)Омогућностиистварности–једно(не)аристоте

ловскочитањеекњига, Кул ту ра бр.129,Заводзапроучавањекултурног
развитка,Београд,стр.32.

5 Thompson,J.B.(2010)Mer chants of Cul tu re,Cambridge:Polity,p.321.
6 Ковачевић,Н.(2010)Омогућностиистварности–једно(не)аристоте

ловскочитањеекњига,Кул ту рабр.129,Заводзапроучавањекултурног
развитка,Београд,стр.21.
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токуозначереволуционарним.ВулфД.фонЛуцијус(Wulf
D. vonLucius) прелазак на дигиталну публикацију назива
револуцијом,јерјеречоступањуу„потпуноновисветкоји
отварановетржишнешансе”,7 аБарбије (FrédéricBarbier)
заступасличанставикажедасмо,укупногледано,изашли
из техничког система који је изумео Гутенберг и који се
каснијеусавршавао.

Билодаихназовемореволуционарнимилине,свиаутори
сусеслагалидајеосновнатенденцијаовихпроменабила
дематеријализација.Уштампарству,послевишеод5векова
(1450–1970)изашлисмоизГутенберговскогсистемакојисе
засниваонаокупљањуситнихелемената(слова)прењихо
вог отискивања.8Процес је ишао од оловног, прекофото
графскогзнака,добинарног.Нумерички,тј.дигиталнибит,
замениојеонајфотонкојијенекадазамениооловоитако
сезавршиопоступакдематеријализацијештампарскихтех
ника.Даљинапредакуинформатици(материјал,капацитет
меморија,рачунарскаобрадатекста,објављивањеузпомоћ
рачунара), инарочиторазвојИнтернета, доводидопојаве
електронскогиздаваштва.

Појавомелектронскекњиге,књигаседематеријализовала,
алинесамоона;дематеријализацијајенештосачимсесу
очилачитавакултура.Културејехиљадамагодинадосада
билазасновананаматеријализацијитраговаизнаковаљуд
скогстваралаштва,доксада,уеридигитализације,прелази
удомендематеријализацијекултурнихзнакова,артефаката,
траговаиобјеката,запажаУгричић.9

Уиздавачкојиндустријидеведесетихгодинапрошлогвека
бројнеконсултантскекућесутакођепредвиђаледаће,кроз
неколико година, електронске књиге истиснутиштампане
са тржишта.Таква очекивања су нарасла захваљујући по
четномуспехуиздавачког експеримента електронскимпу
бликовањемроманаСтивенаКингаRi ding the Bul let. Роман
семогаоскинутипоцениоддваиподолараирезултатје
биовансвихочекивања:запрвадвадесетчетирисатабило
је400.000преузимања.Оваквиуспесидовелисудонових
улагања,алииспоставилоседасупреузимањадругихдела
билавеоманиска.То јепремаТомпсонубилапрвафазау
развојуелектронскогиздаваштва.

7 ФонЛуцијус,В.Д.(2011)Еко но ми ка из да вач ке де лат но сти,Београд:
Kлио,стр.316.

8 Барбије, Ф. (2009) Исто ри ја књи ге, Београд: Народна библиотека
СрбијеиKлио,стр.413.

9 Угричић,С.(2010)Адаптација,еволуција,револуција,Кул ту рабр.129,
стр.18.
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Другуфазукарактерисао јескептицизамупогледумогућ
ности да дигитална револуција трансформише издавачку
индустрију.Наконпетнаестак година улагањау електрон
скоиздаваштво,експериментисањаигубљењановца,поја
виле су се прве сумње. Један део тог скептицизма, према
Томпсону, могао се објаснити као реакција на економску
кризу20002001.којајеокончалапериодрастадеведесетих.
Умногимиздавачкимкућамакојесуинвестиралезначајне
сумеуекспериментисањесановимтехнологијама,унеким
случајевима радило се о читавим издањима електронских
књига,превладалојеновоосећањеопреза.Биојетопериод,
какопишеТомпсон,сабирањагубитака.10

Дабиобјаснилизаштоелектронскекњигеупочеткунису
примљенекаоштосумногиочекивали,запослениуизда
ваштвунаводилисучетириразлога.Прво,тадајепостојао
проблем у хардверу, справи за читање која је првобитно
била развијена и која је била скупа и незгодна за употре
бу.Друго,постојаојепроблемуформату:билојемноштво
форматакојисенисуприлагођавалиразличитимсправама
за читање. Као трећи проблем јавила су се ауторска пра
ва,јерјепостојаланедоумицакомесеобратитизаправада
бисесадржајодређенекњигепојавиоуелектронскомоб
лику.Далиправаприпадајуиздавачуилиауторуиколико
јеновцапотребноплатитиикоме?Већинауговораизмеђу
аутораииздавачапотписанисуувремекаданијепостоја
лаидејаоелектронскомсадржајукњиге,такодаууговору
немаодредбеотомекоконтролишеправа.Икаопоследњи
разлогнаводилесусецене:издавачиипродавциодређују
ценеелектронскихиздања,приближнеценамаштампаних.
Тоједеломбиоексперимент,аделомпотврдачињеницеда
уштедаприликомиспорукесадржајакњигеуелектронској
форминијетаковеликакаоштосупионириелектронског
издаваштватврдили.Трошковикаоштосухонорари,мар
кетиншкитрошкови,трошковииздавача,јошувексупосто
јали.11Почетком2000ихсамосуреткиуиздавачкомсвету
веровалидаелектронскаиздањамогуобезбедитибрзифи
нансијскиуспех.Испоставилоседасутрошковипревођења
уелектронскиформатмноговећинегоштосе90ихуопште
моглопретпоставити,такодајезарадаумногослучајеваје
двауспеваладапокријетрошкове.Свеусвему,преовладало
је уверењедаћеудогледној будућностиштампана књига
остатиглавниизворпрофита.

10Thompson,J.B.(2005)Bo oks in the Di gi tal Age,Cambridge:Polity,p.310.
11Исто,стр.317.
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До драстичне промене у електронском издаваштву дошло
је појавом Сонијевог читача у САД 2006. и Амазоновог
Киндлчитача2007.итојебилатрећафазауразвојуелек
тронскогиздаваштва.Већтоком2007,препојавеКиндла17.
новембра2007,продајаекњигаповећаласеза50процената
уодносунапретходнугодину,акада јеКиндлпостаодо
ступанпродајајераслајошдраматичније–четирипутасе
увећала.Убрзанрастјенастављенинаредне,2009.године.
Тајрастпродајеекњигатадајошувекнијебиоодвеликог
значајазаамеричкеиздавачкекуће,јерједоносиосамоје
данпроценатњиховихукупнихприхода.12

Ипак,значајпојављивањаКиндлчитачанатржиштубиоје
огроман.Помишљењуједногактерауиздавачкојиндустри
ји,накогасепозиваТомпсон,последеценијеразочаравају
ћепродајеелектронскихкњига,Киндлјестимулисаопрода
јутамантоликоданатераосталепроизвођачехардверада
седнуиобратепажњу.13ПојаваКиндлчитача јеуклонила
некеодбитнихзамеркиелектронскојкњизи,рецимоданије
погодназанепрекиднодужечитањесакомпјутерскогекра
наидајезаприступкњизипотребнапосебнаопрема.Ме
ђутим, заразликуодекранарачунара, екранелектронског
читача,киндла,чувавид.Корисницикиндлакаобројнепо
зитивнестранеовогчитачанаводетодајелакшиодмобил
ногтелефона,уњегаможестатиоко35.000књига,бежично
учитавањепојединачнихнаслова(куповина)трајеокоједан
минут,једноставанјезаруковање,имаопцијумењањати
пасловаињиховевеличине,екраннемарефлексију,ацела
справаједебљине3ммиобимасредњекњиге.ПрекоКиндл
читачамогусекуповатикњиге,новинеичасописи.Екранје
црнобели.Можесекориститиокомесецданабезпуњења
батерије.Специјалниекранкојинемарефлексију,омогућава
намдабезпроблемачитамонасунцуилиподбилокаквим
осветљењем.Киндлпамтистранунакојојсмостали,имаи
опцијуобележивачастранакојесунамважне.

Бројпродатихелектронскихкњигапремашиојеуфебруару
2011.годинебројштампанихкњига,докјезарадаодпродаје
електронскихиздањауАмерицибилапреко90милионадо
лара,штојевишенего200посторастауодносунафебруар
2010.године.У2012.успехелектронскекњигенатржишту
сенаставља,али2013.поноводолазидопреокретаитоје
последњафазауразвојуелектронскогиздаваштва.

Токомпрвихосаммесеци2013.годинеуАмерицијепове
ћанапродајаштампанихкњигаутврдомповезу за10%,а

12Thompson,J.B.(2010)Mer chants of Cul tu re,Cambridge:Polity,p.315
13Исто,стр.352.
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затовремепродајаелектронскихкњига,укључујућидечи
јеирелигиознеекњиге,опала језаоко5%.Ипак,упркос
овомпаду,постојеоценедаје2013.билајошједнаузбудљи
ва година заиздавачкуиндустрију,можданајдинамичнија
уисторијииздаваштва.Током2013.свииздавачиеиздања
повиновалисусеконтролиценаиценеекњигасупале.У
истовреме,покренутајепретплатанакњиге.14

Као једанодмогућихразлога заопадањепродаје екњига
аналитичари наводе недостатак бестселера на глобалном
нивоукаквих јебилопретходнихгодина.Пораступродаје
екњига током 2011. и 2012. године свакако су допринеле
бестселер трилогијеПе де сет ни јан си: си ва иИгре гла ди.
Овинасловисусепосебнодобропродавалиуелектронском
формату.Сада,кадасевишененалазенатоплистама,могу
ћеједасусечитаоцивратилистаримчиталачкимнавикама
узимањакњигадиректносаполицапренегоекњига.15

ТренутноуСАДекњигечинеоко30%тржишта,ачестои
вишеодтогакадајеречопопуларнојкњижевности.Према
организаторима овогодишњег Сајма књига уФранкфурту,
уЕвропијебројкупацаелектронскихкњиганижи,износи
око5–7%.Конкретно,премадиректорузадигиталнекому
никацијеиздавачкекућеМакмилан,уВеликојБританијиса
мо4%купацакњигаодлучујесезаекњигу,већипроценат
купујеиштампанеиелектронскекњиге,анајвећипроценат
идаљесамоштампане.16

Усвакомслучају,већинааналитичарасеслажедаелектрон
скоиздаваштвоиманеколикопредностиуодносунаштам
пано.Акобибилопотребноиздвојитинајважнијеодњих,то
бибилеекономичност,хипертекстуалност,интерактивност
и, као последица свега овога, демократичност. Размотри
ћемосвакуодовихпредностипојединачно.

Еко но мич ност – Електронско издаваштво штеди и време
иновац,какопроизвођача такоипотрошача.Електронске
публикацијевеомабрзонастајуибрзосешире;кадатекст
садржи HTML ознаке спреман је за објављивање. Друга
ствар,акојенеопходно,електронскитекстмогућејеистог
тренуткаажуриратииисправити,докштампанакњигамо
ра да чека друго издање.Нови подаци се било када могу
додатиубазеподатакакојесуувекдоступнеонлајн,амогу

14http://www.digitalbookworld.com/2013/tenboldpredictionsforebooks
anddigitalpublishingin2014/,приступљено8.10.2014.

15http://www.forbes.com/sites/jeremygreenfield/2013/11/19/hardcoversales
growthoutpacingebooksin2013/,приступљено8.10.2014.

16еnglish.cntv.cn/2014/10/11/VIDE1412963303748176.shtm/, приступљено
15.10.2014.
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сеажуриратииподацидатинаЦДу,преко„апдејтова”,пи
шефонЛуцијус.17Такође,електронскаиздањајемогућеди
стрибуиратиширомсветабезтрошковадистрибуцијеипо
новногштампањаибезпотребезапреговарањемоправима.

Главнапредностдигиталногпроизводауодносунаштампа
нијетоштосутрошковиумножавањасведенинаминимум,
акодонлајнпроизводамогубитиједнакинули.Каконема
трошкова штампе, еиздаваштво читаоцима доноси ниже
ценекњигадокауторимаисплаћујевећехонораре.Амазон
јетекизашлубиографијуСтиваЏобсауштампаномиздању
продаваозаскоро18долара,докјеценаелектронскеверзије
износила11,99долара.18

Хи пер тек сту ал ност – Под хипертекстом се подразумева
међусобно повезана нарација или информације. За разли
куодштампанекњигекоја јеодређенаограничењиматри
физичкедимензије,удигиталномсвету„уједнуидејуили
токмислиможе се укључитимултидимензионалнамрежа
знаковакадаљимелаборатимаилиаргументима,којимогу
битипозваниилиигнорисани.”19Речјеоколекцијиеластич
нихпорукакојесемогураширитиискупитипремачитао
чевимакцијама.

Ин тер ак тив ност–Битнапоследицапреласканадигитал
ноиздаваштвојестедодатакграфичких,аудиоивидеоеле
менатаписанојречи.Збогтогадигиталнипроизводииносе
назив мултимедија.Међутим, битно својство мултимедиј
ских производа јењихова интерактивност, а то се односи
искључивонадигиталнепроизводе.20Електронскоиздање
можебитирезултатсарадњеиинтеракцијенеколикоаутора
илиаутораичиталаца.Електронскоиздаваштвоотваранове
могућностизакориснике,каоизааутореииздаваче.Многи
сајтовисаелектронскимкњигамаилисајтовиелектронских
издавачадозвољавајубесплатанприступиохрабрујучита
оцедаупутеповратнуреакцијунадело,честодиректноау
тору,анеиздавачу.21

ПремаСофронијевићуинтерактивностјезначајнапредност
електронске књиге. Традиционално читање подразумева
усамљеногчитаоцакојијепасивниконзументсадржаја.Он

17ФонЛуцијус,В.Д.(2011)Еко но ми ка из да вач ке де лат но сти,Београд:
Kлио,стр.308.

18http://www.politika.rs/rubrike/spektar/zivotistil/Srpskepriceilegalnona
kindlu.sr.html,приступљено14.11.2011.

19Негропонт,Н.(1998)Би ти ди ги та лан,Београд:Kлио,стр.71.
20Исто.
21http://www.clio.rs/bplus/elektr_izdavastvo.htm,приступљено14.11.2011.
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водидијалогсаауторомделапрекосадржајаделакојепред
стављамедијумкомуникације.Овакавдијалогнијеинтер
активанпоштоауторнијеумогућностидаделоосвежава.
УодносунаУсамљеногчитаоца,читање2.0карактеришу
интерактивност и сарадња.22Интерактивност у читању се
реализујекроздопунусадржајапрекоформикаоштосуза
белешкеидописивање.Сарадњасеостварујепрепоручива
њемсадржајаикреирањемдодатнихсадржаја.Препоручи
вањесадржајаобухватаоцене,обележавањеделоватекста,
информацијуобројучиталацаодређеногдела,докдодатне
садржајеналазимоуформирецензијаидискусија.

Де мо кра тич ност – Интерактивност као и хипертекстуал
ност обезбеђује још једну предност електронског издава
штва, а то је већа демократичност.Од повећане демокра
тичностинемајукористисамочитаоцикојимогудаизнесу
својсудоделуиподелегасадругимчитаоцима,већисами
писци.Електронскоиздаваштвопружилојемогућностпи
сцимакојинадругиначинможданебиуспелидаизложе
својрадширојјавности,иликојинебидобилиприликуда
штампајусвојаделакрозтрадиционалнеканалекојимаго
сподари главни токштампаног издаваштва. Тако, на при
мер,Амазонпружасвакоммогућностдасепојавиунајве
ћојкњижаринасветукаонезависниаутор;потребнојесамо
послатикњигуувордформату, залепитиценупожељи, а
Амазонћесепобринутизасвеостало.

Удебатиоелектронскомиздаваштву,посебанпроблемјето
штооноштојезанекепредностелектронскекњигеуодно
сунаштампану,задругејенедостатак.ШериТеркл(Sherry
Turkle)сматраданашиуобичајенинаративиотехнологији
почињуучтивимниподаштавањемоногаштојебилораније
инастављајусеидеализацијомновог.Онлајнчитање,само
гућностимакојепружајулинковиихипертекст,честодобија
херојскитријумфалистичкинаратив,доксекњигаомалова
жавакао„дисконектована”.Тајнаративидеотприликеова
ко,пишеТеркл:„старочитањебилојелинеарноиискљу
чиво;новочитање једемократско јерсесвакитекстотва
рапремаланцуновихидеја.”Али, ово је само једнапри
ча,сматраТеркл,причакојутехнологијажелидаисприча.
„Постојијошједнаприча.Књигајеповезанасасањарењем
и личним асоцијацијама јер су читаоци загледани у себе.
Онлајнчитањевасувекзоведругдеионојесамопонекад
прекинутоулажењемналинкрадиделанакојереферираи
асоциранихкоментара.Много јечешћепрекинутослањем

22Софронијевић,А.(2010)Новапарадигмасарадњеубиблиотекама:више
одwеб2.0технологија,Кул ту рабр.129,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.57.
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порука,куповином,Фејсбуком,МајспејсомиЈутјубом.Ова
другапричајесложенаиљудска.Алионаниједеотријум
фалистичкогнаративаукомсвакановатехнолошкамогућ
ностсамопружаприлику,аникаднеподилазирањивостии
никаднествараанксиозност.”23

Развој ситуације на тржишту дао је за право дигиталним
скептицима који су остали привржени традиционалној
штампаној књизи ценећи њену материјалност и смисле
ност и сумњајући да ће икада бити суштински замењена
електронскимфајловимакојисечитајунаекрану.Књигаје
естетскипријатнаформа,уметничкоделосастилизованом
насловномстраномиатрактивнимдизајном,иправојеза
довољствоиматијеурукама,отворитиипоседовати.Онаје
изузетнопријатељскинастројенапремачитаоцу:ништани
јелакшенегоокретатистраницекњигеичитатичистицрни
текстнабеломпапиру.Ненапрежетеочиисалакоћомсе
можетекретатикрозкњигу.Батеријесеникаданећеистро
шитиикњигасенећеполомитиакојеиспустите.Штавише,
књигаједруштвениобјекат:можетеједелитисадругима,
позајмљиватиивраћати,богатитисвојуколекцију,покази
ватинаполици, пазити каонешто вредноина основуње
стећипредставуоњеномвласникуиколикоонањемузначи;
књига јесимболњеговогидентитета.Дигиталнискептици
истичудаелектронскакњиганенудиништаодовога.

На аргумент дигиталних оптимиста да ће се у издавачкој
индустрији догодити оношто се већ догодило умузичкој
индустрији,дигиталнискептицитврдедасемузиканемо
жепоредитисакњигом.Тоштоможемосвојумузичкуби
блиотекуданосимосасобом,кажуони,идаслушамошта
годпожелимо,заистаимабројнепредностиуодносунави
нилскеплоче,пачакиуодносунакасете,алијеаналогија
сакњигомпогрешна.Књигавећјестеносива,ачакикада
јеречољудимакојидоставременапроводеупутовањима
илиодлазенадугеодморе,једнакњигаћеимбитисасвим
довољна.

Једаноддигиталнихскептика,чијемишљењеТомпсонна
води,кажекакоонпознајемалољудикојибижелелидаса
собомносе80књигаидадигиталничитачинисузаонекоји
желедасеудубеукњигу.Електронскоиздаваштво,поње
говоммишљењу,никаданећебитивеликибизнис.Тоније
музичкибизнис–тонисупесмекојетрајудваилитрими
нута. То није бизнис дневних новина – књиге не стоје на
полицамаједанданилиједансат.Тонијебизнисмагазина

23Теркл,Ш.(2011)Са ми за јед но,Београд:Клио,стр.329.
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са садржајем кроз који можете проћи за време вожње
подземномжелезницом.24

Томпсон такође сматрадапостоје различитиразлози због
којихвећиначиталацаостаједубоковезаназафизичкукњи
гу,несамозатоштоихспутавајутехничкекарактеристике
електронскихсправазачитање,већзбогтогаштодајупред
носткњизикаофизичкомикултурномартефактуиверују
да за одређени читалачки доживљајштампана књига има
вредносткојуелектронскесправезачитање,коликогодби
леразвијене,немогуимати.

Многи аутори такође праве разлику између традиционал
ноги ечитања.Сматрају да је у традиционалномчитању
постојаоелементутехе,повлачењаублагословенуусамље
ност;постојаоје,какоБартпише,онајтренутакпоистове
ћивањаса„заљубљенимсубјектомимистичнимсубјектом“.
Саечитањемтосегубиисвејемањеоногаштосенекада
звало библиотерапија.25 Традиционалисти упозоравају на
техничкеиемоционалненедостаткеечитача:нематеосећај
доклестестиглисачитањем,непостојимириснитидодир
књиге,непостојетраговиранијихчитања.

Каопредностштампанекњигенаделектронскоммногина
водењенуприсност.Докчитамокњигукаодасмоунепо
средномдодирусаписцем,докслованаекрануделујуне
какованнас.НатајначинразмишљаиЖанФилипдеТонак
кадаодговаранапитањештаћемоизгубитисапојавомтих
нових,малихкњига.„Некезастареленавике,можда.Изве
снусакралностпридаванукњизиунутарједнецивилизације
којајујеуздигланапиједестал.Онајспецифичанвидпри
сностиизмеђуписцаињеговогчитаоцакомећепојавахи
пертекстуалностинеминовнонаудити.”26

Предвиђања да ће са појавом електронске књиге нестати
класична књига изазивала су углавном забринутост. Али
имаионихкојинапрелазодкласичнекаелектронскојкњи
зигледајукаонасамојошједнуунизупроменакаквесусе
одувекдешавалеинакојесеобичнонијегледалосаодобра
вањем.КакотврдиВучковић,нијеречниокаквојновојпоја
ви.Људејеувекбринуонестанаконогдобропознатог.Тако
уПлатоновомдијалогуФе дар,написаномпреблизу2.500
година,Сократкритикујепроналазакписмасматрајућида

24Исто,стр.320.
25Ковачевић,Н.(2010)Омогућностиистварности–једно(не)аристоте

ловскочитањеекњига,Кул ту рабр.129,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.31.

26Каријер,Ж.иЕко,У.(2011)Не на дај те се да ће те се ре ши ти књи га,
Чачак:ГрадацК.,стр.7.
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ононоси привидну, а не стварнумудрост.Исто тако про
налазакштампепроглашаван јенепотребнимиђаволским
изумом.Данассмоусредиштусличнеполемикеизмеђуза
говорника Гутенбергове цивилизације књиге и поклоника
Интернетаидигиталнихкомуникација.27

* * *

Накрају,преостајенамдаодговоримонадваосновнапита
ња.Првоједалиседигиталнареволуцијауопштедогодила
аковећелектронскакњиганијеистиснулаштампану?Друго
питањегласи:далијештампанакњигасамоједанмедијиз
међумногих,одкојисвакиимасвојепредностиинедостат
ке?Далијебитансамосадржај,причаилијебитнаиформа,
односномедиј?ДалисууправуКаријериЕко(JeanClaude
Carrière,UmbertoEco)којисуутешнопоручивали:Ненадај
теседаћетесерешитикњига.Књигајесавршенизум,као
точак,којисенеможеучинитибољим.28

Томпсон сматра да се у издавачкој индустрији догодила
дигитална револуција, јединошто то није баш онаква ре
волуцијакаквусуималинаумуранизаговорнициекњиге.
Они сумислилидаре во лу ци јаморада значире во лу ци ју у 
про из во ду:штобизначилодаћекњигакаофизичкиобјект
нестатиидаћебитизамењенанематеријалнимсадржајем
којисеможепродатиикупити.Међутим,сматраТомпсон,
пресерадиоре во лу ци ји у про це су, негооре во лу ци ји у про
из во ду. ТареволуцијаупроцесујеоноштоТомпсоннази
васкривеном ре во лу ци јом.29Тојереволуцијакојасесвака
кодогодила,итоучетириобласти:првајеоперативниси
стем,другаштампање,трећапродајаимаркетингичетврта
областјеиспорукасадржаја.

Каоиумногимсекторимаиндустрије, и уиздавачкојин
дустрији је извршена компјутеризација и дигитализација
канцеларијаиоперативнихсистема.Документи,укључују
ћирукописе,циркулишукаоелектронскифајловианеви
шекаоодштампанитекстови.Штосештампањатиче,два
сервисасуодпосебног значаја:SRDP30иPOD.31SRDP се
користизаштампањемањихколичинапримерака–од10/20

27Вучковић, Ж. Залазак Гутенбергове галаксије: Културолошке и епи
стемолошке импликације, http://teme.junis.ni.ac.rs/teme22011/teme%20
2201110.pdf,приступљено10.12.2011.

28Каријер,Ж.иЕко,У.(2011)Не на дај те се да ће те се ре ши ти књи га,
Чачак:ГрадацК.,стр.15.

29Thompson,J.B.(2010)Mer chants of Cul tu re,Cambridge:Polity,p.321.
30shortrundigitalprinting.
31printingondemand.
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до300/400,ито јеистовременоглавнапредностуодносу
на традиционалну, офсетштампукоја је била економична
самокодвећихтиража.PODје,међутим,нештосасвимно
во.Књигесусеранијепрвоштампалепапродавале,садасе,
захваљујућиовомсервисупрвопродајупаондаштампају.32
Једнаодзначајнихпредностиовихновихмогућностијето
штосуонеудахнуленовиживотбројнимкњигамакојесу
препуштенезаборавупремногогодина,јернисумоглеби
тиштампанеуновим,бројнимтиражимакојеје,дабисето
исплатило,захтевалатрадиционалнаштампа.

Дигиталнареволуцијаимавеликиутицајинапродајуина
маркетинг. Драматичан успон Амазона најочигледнији је
примеркакојеИнтернеттрансформисаопродајукњигана
мало.Амазонјеунеонештопотпуноновоуовуобласт:ви
дљивост,расположивостипродајакњигапосталисумного
мањезависниододлукаиинтеракцијауланцупродајекњи
га,нарочитоододлукаагенатазатрговинуидругихуизда
вачкимкућамакојиодлучујуотомекојећекњигекаоприо
ритетибитипонуђенекњижарама,каоиододлукакњижара
којећекњигескладиштитииукојимколичинама,какоћеих
изложитиислично.

Такође,дигиталнареволуцијајепроменилаправилаигреу
издаваштвуучинившибројке транспарентним.Нико више
неможедакријеилипреувеличавауспехпретходнекњи
ге,јерсвакоможедапроверибројке.Сдругестране,пише
Томпсон,револуцијаемаркетингауиздаваштвууправопо
чиње.Све већа средстванамењенамаркетингуповлаче се
изтрадиционалнихштампанихмедијаиулажууразличите
врстеонлајнмаркетинга;издавачисвевишекористеИнтер
нетдабиступилиудиректнувезусапотрошачимаиолак
шалионлајнинтеракцијуизмеђуписцаичитаоца.33

Други аспект маркетинга и промоције који је врло ва
жанзаиздавачејеоноштобисемоглоназватиди ги тално 
прелиста ва ње. Наравно, увек је било могуће прелистати
књигу пре него што је купимо, па и прочитати неколико
страна.Али,издавачи садамогупонудитимного вишеод
оногашто јебиломогућеукњижарамаодциглиималте
ра.Читаоцисадамогудапрегледајусадржај,дапрочитају
текстнаомотукњиге,иличакдапрочитајупоглављеили
два.

Утицајдигиталнереволуцијенајвећи јеприликомиспору
кесадржаја.Садржајкњигеодвојивјеодњенеформе.Ова

32Исто,стр.326.
33Исто,стр.328.
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карактеристикаповезујекњигусадругимпроизводимаме
дијаикреативнихиндустрија,каоштосуфилм,музика,но
вине,ито јеразлогшто јеутицајдигиталнереволуцијеу
овиминдустријамамноговећинегокадајеречо,рецимо,
индустријифрижидера.Усуштини,дигитализацијасадржа
ја раздваја садржај иформу.Стварна вредност књиге је у
садржајуистогајеслоганкојисечестопонавља,аповезан
јесадигиталномреволуцијом,„садржајјекраљ”.

Овде можемо да поставимо наше друго питање: да ли је
„садржајкраљ“?

Многисматрајудајесуштинакњигеусназиречиипору
кекојуонаноси,безобзирана тодалисеонапојављује
у класичномили електронскомлику.Добра књига је увек
дијалог, трајна и неограничена међуљудска комуникација.
Уместобилокаквеодбранекњиге,довољноједаонабуде
прочитана,безобзиранатодалијењенсадржајнахарти
јиилинаекрану.34ПремаВучковићу,дилемакласичнаили
електронскакњигајезаправолажнаирезултатнашескло
ностидасесталноопредељујемоирасправљамопосистему
„илиили”.Требадапостојеиједнаидругаидаобеимају
својепредностиинедостатке.

Оваистастранаудаљојаргументацијинаводидазаизда
вачеиауторенијенајважнијетакмичењеизмеђуелектрон
скихитрадиционалнихкњига,већколиковременасуљуди
вољнидапосветечитању,анедругимврстамазабавекоје
имсенуде.35Оноштојечитаоцимаважнојестесамаприча,
тврди директор овогодишњег Сајма књига уФранкфурту,
нијебитнодалијеодштампанаилиједигитална,далије
видеоилихоливудскифилм,битнајеприча.

Други,опет, сматрајуда јебитанформат,односнодараз
личити формати одговарају различитим садржајима и
различитимситуацијама.

Електронскиформатјесвакакопогоданзанекеврстекњига,
алинеизажанровекаоштојекњижевност;одговараодре
ђенимприликамазачитање,каоштојепутовањеавионом,а
мањеодговарадругимситуацијама,нпр.доклежимонакау
чукодкуће.Утомсмислуможесеиспоставитидајеекњи
гапредопунаштампаној,каоштосутодугобилеаудиокњи
ге,негоњеназамена.Можеседеситидаза30годинакњига

34Вучковић, Ж. Залазак Гутенбергове галаксије: Културолошке и епи
стемолошке импликације, http://teme.junis.ni.ac.rs/teme22011/teme%20
2201110.pdf,приступљено10.12.2011.

35http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/08/ebooksa
lesarelevelingofhereswhy/,приступљено8.10.2014.
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устаромоблику,напапиру,уђеуелитнукултуруадаекњи
гапостанедеомасовнекултуре,каоштојетопре30годи
набилаштампанакњига.Такосусададеоелитнекултуре
графичкипринтовикојисештампајууограниченомброју
примеракаипотписанисуодстранеаутора–графичара.

Трећису,пак,оникојитврдедајеогромнапредностштам
панекњигеуправотоштосууњојсадржајиформанеодво
јиви;тајединственакомбинацијајеоношточитаоцицене
идаонаимасвенапреднаведенепредности.Електронска
књига је пуки садржај и никада не може да репродукује
материјалностштампанекњиге.

Али, чак ни најватренији заговорници електронске књиге
нису тврдилидаћекњигепрестатида сештампају.Елек
тронскакњиганећеубитиштампанукњигу,каоштониизум
телевизијенијеубиорадиоиликаоштоDVDнијеубиоте
левизију.Имакњигакојесуправауметничкаделаикојаће
теувекхтетидаиматеуштампанојформи...Алиљубиће?
Далибистезаистажелелидаубијетедрвозбогњих?36Нема
разлогадасесаовимнесложимо.
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Abstract

Unlikemany textswritten in the past two decades about the end of
theprintedbook,thispaperdealswiththeendofebooks.Thelatest
reportsofbiglossesinelectronicpublishingshowthatprintedbooks
havetakenprecedenceagain,whichseemstoholdground.However,
upsanddownsinepublishinghavebeenhappeningbefore:theinitial
optimismfromthebeginningofthe90shasbeenreplacedbyserious
doubts, followedby launchingof theKindl reader thatgaveebooks
precedence over printed versions. In contrast to this rather unstable
situation on themarket, the appearance of ebooks has causedmore
controversyandfuturepredictionsthananyothernewmediumbefore
them.Manyhavepredictedtheendtotheprintedbooksandthusthe
endtoanentirecivilization,othershaveannounceddigitalcultureasa
wholenewwayoflife.Onlysomeofthemhesitatedtocallthechanges
revolutionaryandmostagreedthatebookshavemanyadvantagesover

theprintedones.Willanyonedaretopredictanythingnow?
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КОНТЕКСТМЕДИЈСКОГ
СПЕКТАКЛАУУСЛОВИМА

ДРУШТВЕНЕКРИЗЕ
Сажетак: По сма тран са ста но ви шта до ми нант но хе ге мо ни
стич ког дис кур са, рад ана ли зи ра про це се ко је иза зи ва ме диј ски 
кон текст у су сре ту са ак тив ном пу бли ком. Шта се до го ди у ко му
ни ка ци о ном про це су, ка да је иде о ло шки аспект ко ди ра ња по ру ке 
не ја сан, те на ко ји на чин ме диј ски кон текст ство рен у овим усло
ви ма ути че на про цес де ко ди ра ња? У вре ме тур бу лент ног ста ту
са на ци о нал ног пи та ња, 1987. го ди не у окви ри ма др жав ног иде
о ло шког апа ра та ре а ли зо ва на је цен трал на ма ни фе ста ци ја Дан 
мла до сти под на зи вом Упа ли те све тло, ко ја је у се би са др жа ла 
пи та ње одр жи во сти иде је ју го сло вен ства. Циљ тек ста усме рен 
је на опи си ва ње и из на ла же ње ва лид них од го во ра на те му ре ла ци
о них ве за из ме ђу ме диј ског спек та кла (еле мен та др жав ног иде
о ло шког апа ра та) и уло ге ак тив не пу бли ке у пе ри о ду дру штве не 
кри зе.

Кључнеречи: ме диј ски кон текст, спек такл, ко ди ра њеде ко ди ра
ње, слет, ак тив на пу бли ка

Увод

Динамичан однос медијског садржаја и његове рецепције
утичeназначењеутојрелацији,пасутако„моментикоди
рањаидекодирања,иакорелативноаутономниуодносуна
процес комуникацијењени одређујућимоменти”1.Прили
компосматрањателевизијскогпреносамедијскогспектакла

1 Хол,С.(2013)Ме ди ји и моћ,Београд:Карпос.
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(државногсценскогдогађаја),неопходнајеанализасаста
новишта доминантно хегемонистичког дискурса у којој
прималацузимаконотирано значењеуцелиниидекодира
порукууоквируреферентногкодаукомејеонаикодира
на.Доминантнапозицијасевезујезавеликетотализације,
њихововиђењепроблемајешироко,течестодоводидога
ђајеувезусанационалниминтересом.Натајначинпублика
узимаконотиранозначењемедијскогконтекстаидекодира
порукууоквиримадоминантног,референтногкодаукоме
јесамапорукаикодирана.ПрематеоретичаруХолу(Stuart
Hall)текстпопримаразличитазначењакодпосматрачауза
висностиодширегконтекстаиодносамоћиудруштву.

Посматранизтогугла,медијскиконтекстпостајекомплек
сан спој дискурса, идеологија и значења произведених у
динамичноммеђусобномодносумедијскогпрограмаиме
дијских публика. Теорија Луја Алтисера (LouisAlthusser)
дискурс идеологије повезује са постојањем идеолошког
апарата државе, сачињеног од агенција и система, у ко
јеспадајуимедијикојипомажуобликовање јавнесвести,
водећи притом рачуна да подређене групе прихвате успо
стављени друштвени поредак2. Према овом аутору идео
логијасепојављујекаоконститутивниелементпогледана
свет,тепредстављасложенуструктурукојучинеподједнако
концепти,веровања,мисли,каоисимболичкеконструкци
је.Оваквотумачењесезасниваназначењимаипредстава
макојисуциљaнопроизведени,акојиседоживљавајукао
стањеполитичког,економскогикултурногпореткаукоме
људи налазе смисао3.Међу циљано произведенемедијске
представеидеолошкогапаратаубрајасеспектаклсасвојим
карактеристикамакојесемогуподелитиунеколикокатего
рија:1.непосреднодејствоначулапутемхипертрофираних
симбола,јерспектаклкрозформуподстичеуживањеидо
падањебез уметничкепотребе запромишљањем; 2. пред
стављањебољегилепшегсветапутемједнозначнихсимбо
ла,знаковаиалегорија;3.омогућава„привременобекство”
изстварностинудећизаборавиутехуискрећућипогледи
свестизсветасукоба,зебњеинеправдиусветнепосредног
задовољства;4.подразумеваподелунаизвођачеи гледао
це4. У својој физиолошкосоцилошкој студији, објављеној
1967. годинеДру штво спек та кла, си ту а ци о ни ста ГиДе
бор(GuyDebord)указујенаспектаклкао„сурогатреално
сти”,„универзуммоћи”,„резултатициљвладајућегоблика

2 Алтисер,Л.(2009)Иде о ло ги ја и др жав ни иде о ло шки апра ти,Београд:
Карпос.

3 Ђорђевић,Ј.(1997)По ли тич ке свет ко ви не и ри ту а ли,Београд:Досије.
4 Исто,стр.187.
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производње”, „врхунац идеологије”5 те његово теоријско
наслеђе представља обавезну анализуприликом тумачења
појма. Са друге стране, Бодријар (Jean Baudrillard) дизајн
посматракаодруштвениоднос,текажедаседизајнирани
предмет(уовомслучајуспектакл)нудикаомоделсимула
ције,односнопредвиђањамогућегинемогућег,гдејеима
гинарноубележеноунекукомбинаторику6.Следећиаутор,
ЖанДивињосматрададруштвоприбегаваспектаклусваки
путкадажелидапотврдисвојепостојање,јошважнијемоћ,
тј. дапомоћуспектаклаоноформализује симболичкееле
ментекојиозначавају трансценденталну стварност.Путем
спектаклапремаистомаутору,„друштвојошодсредњегве
какодификујесвојживот,динамизамисистемвредности”7.
Свесносенеупуштајућиуисторијскуанализуформатаме
дијскогспектакла–мегаспектаклакојојпремаДагласуКел
неру(DouglasKellner)припадајуитиповипопутријалити
програма,спектаклате ро раисл.,радтретираспецифичан
форматмедијскогспектакла–живипреноссценскогдога
ђаја, каомедијски контекст у коме се губимогућност ре
конструкције провучене кроз субјективнифилтер, па тако
процескомуникацијепостаједиректанитранспарентан.За
даљуанализурада јеважно јестановиштепокомеактив
напубликадобијастатусмеритељаипроценитељаспекта
кла,тесеформирасложенаинтеракција,„паонивишенису
окренутињеговојманипулативнојмоћивећинтерактивном
односуикреативностисвихрелевантнихучесника”8.

Овајрадзанимапитањештаседогодиукомуникационом
процесу, када је идеолошки аспект кодирања поруке не
јасан, те на који начинмедијски контекст створен у овим
условимаутиченапроцесдекодирања.Увремедруштвене
кризеитурбулентногстатусанационалногпитања,1987.го
динеуоквиримадржавногидеолошкогапаратареализована
је централна манифестација „Дан младости” под називом
„Упалитесветло”,којајеусебисадржалапитањеодрживо
сти„идејејугословенства”.Даље,насинтересујекојеефек
тенаактивнумедијскупубликуизазивамедијскиконтекст
који указује на неодрживост система у коме настаје.Циљ
текстапредстављаописивањеиизналажењевалидниход
говоранатемурелационихвезаизмеђумедијскогспектакла
(елемента државног идеолошког апарата) и улоге активне
публикеупериодукризе„идејејугословенства”.Усвојивши

5 Дебор,Г.(1995)Дру штво спек та кла,ЊуЈорк.
6 Бодријар,Ж.(1991)Си му ла рум и си му ла ци ја,НовиСад:Светови.
7 Дивињо,Ж.(1978)Со ци ло ги ја по зо ри шта,Београд,БИГЗ,стр.95.
8 ЛукићКрстановић,М.(2010)Спек та кли XX ве ка, му зи ка и моћ,Београд:

EтнографскиинститутСАНУ.
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претпоставкудаидеологијадоминантногкодаутиченаме
ђусобнурелацијумедијскогконтекстаиактивнепублике,у
радућебитиупотребљенаемпиријскаметодазаснованана
квалитативнимподацима,напримерумедијскогспектакла
– телевизијског преноса централне манифестације “Дан
младости”1987.године.

Те ле ви зиј ско зна че ње и ме диј ски спек такл

Фазателевизијскогпостојањакојуобрађујеовајрадодноси
сенапериодкадасуелектромагнетнефреквенцијекојима
се програми емитују припадали категорији природног до
бра,безмогућностидасеједнафреквенцијамултипликује,
те је омогућавалоинтервенцију и контролу државе у овој
области.Са идејом остваривања друштвеног утицајафор
мирасекатегоријадржавнерадиотелевизије,каснијејавног
сервиса.НаконДругогсветскогратаусоцијалистичкимзе
мљамадржавнателевизијапостајетемељидеолошкеполи
тичкепропаганде,владајућеи јединепартије,каоелемент
државно идеолошког апарата. Појам државне телевизије
сесмештаудискурсјавногинтереса,којинијеуодносуса
личним.

Другифеномен који одређује оквир анализе се односи на
комуникацијску потребу публике (грађана) да учествују
у јавномживотуикрозкомуникационичинутичунадру
штвениамбијент.Овепотребепроизилазеизначинаживо
та,припадностидруштвеној групи,узраста, степенаобра
зовања,етницитета,језикакомуницирања.Одулогејавног
сервисасеочекујуозбиљнисадржајиоразнимдруштвеним
питањима,којимасеизражавајуразниоблициидентитета,
успостављање друштвеног процеса, али и критичког од
носа према стварности у циљу развоја демократичности9.
У кризним друштвеним околностима ова улога масовних
медија се појачава, па након периода осамдесетих већина
републичкопокрајинскихрадиотелевизијапрелазипутод
државно партијских преко фазе национал партијских, да
бисеконачнопонововратилаудржавнопартијскисистем
државногидеолошкогапарата.

Медијскиспектаклкаообликмедијскогсадржајаудирект
номтелевизијскомпреносу„јестепорукаорганизованаТВ
сликом и представља истовремено  симболичку презента
цију актуелно дате стварности”10. Како бисмо сагледали

9 Вељановски, Р. (2005) Јав ни РТВ сер вис у слу жби гра ђа на, Београд,
Клио.

10Ђорђевић,Т.(2007)Те о ри ја ма сов них ко му ни ка ци ја,Београд,Институт
заполитичкестудије,стр.191
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његовуулогуупроизводњизначењанеопходноједасагле
дамофункцијемедијскогспектакла:

медијскиспектаклпредстављаформусимболичког
апстраковањасоцијалнихзбивањаузетихуњиховој
емпиријскојдатости;

 медијски спектакл својом структуром обезбе
ђује да се осим реалне конституише и имагинарна
стварност;

социјалнафункцијамедијскојспектаклаукојојон
својимдејствомобезбеђујечининдентификацијере
ципијента са садржајем,односностварамогућност
пројектовањаемоционалнихтензија.11

Ме диј ски кон текст –  
зна че ње спек та кла у до ми нант ном ко ду

По сред ством ма сов них ме ди ја, иде о ло ги ја по ко ра ва не са мо све
сни, већ и ин стинк тив ноемо тив ни део би ћа 12.

Полазећиодчињеницедајезамасовногкомуникаторава
жноњеговоидејноопредељењеобликованоузпомоћполи
тичкихисоцијалнихвредностиукојимаделује,појављује
се питање могућности дешифровања скривене интенције.
Комуникатор, као елемент државног идеолошког апарата
поддејствомфакторакаоштосуполитичкисистеминорма
тивноправнипоредак,функционишеуреферентномоквиру
којим се дефинишењегов однос према окружењу. Ефекат
којипроизводиодређенозначењемасовнихмедијапретпо
стављатринивоасагледавања:реципрочнаразменапорука
међуофицијалнимцентримаинформисања,фидбекреакци
јеиспитивањемјавногмњењаианализоминтеракцијепре
мауредништву,итрећеи заовајраднајзначајнијиаспект
широкталасрасположењапубликенаконпримљеногсадр
жаја.Акојеуфункцијиовоградамедијскиспектаклпорука
којапосредујестварностидеолошкогсистема,уоквирукри
зногдруштвеногконтекстањеговаулогасеприлагођавапо
требамаонихкојимајенамењена.Медијскиконтекстовде
посматрамосастановиштадвекомпонентекојеутелевизиј
скомпреносупостајуцелина,гдеидеолошкоинформативна
странаподређујесебиестетскукојаосигураваемоционал
нидоживљај.Кодирањепорукео„замишљенојзаједници”
усусретусапраксомдекодирањауказујенапритисаккоји
самокодирањедобијаодпублике.Порукаувидудржавног

11Исто.
12Божовић,Р.(2010)Спектаклимедијскакултура,Кул ту рабр.126,Бео

град:Заводзапроучавањекултурногразвитка.
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медијскогспектаклапоредполитичкоинформативногсадр
жииемоционалноафективнидискурсучитавањаупроце
су декодирања. Тако у контексту друштвене кризе прили
комнастајањапредметарададржавногмедијскогспектакла
„Данамладости”1987.годинепрвидеоцелине(политичко
информативни)нијеустањудасамсебејаснодефинише,те
сесадржајокрећеемоционалноафективнојприродиспек
таклаитакоприлагођавапотребамапублике.Узимајућиу
обзирмогућностфеноменамедијскогспектаклапредвише
милионскимаудиторијумом,„гледаностдиректногпреноса
се процењује између 15 и 16 милиона ТВ гледалаца”13 уз
употребусимболичкогизраза значењеизазиваемоционал
нидоживљај.Тајдоживљајнеизазивасампрограм,колико
његоваконструкцијаусударусаактивномпубликом.Ипак,
ефекатзначењанијемогућеизмерити,осиманализомдеко
дирањанаступајућихполитичкихдогађајакојисуутицали
нанестајањедржавесадржанеуназиву Југословенскера
диотелевизије.

Сту ди ја слу ча ја: Ме диј ски спек такл – др жав ни 
сцен ски спек такл Дан мла до сти, 1987. го ди не

Руководећи се моделом обликовања идеологије кроз др
жавнисценскиспектакл,организационополитичкисекре
таријат Савезног одбора ССНРЈ 1956. године доноси од
лукуоусвајањукарактерапрославе25.Мајаиназив„Дан
младости”.

„Даседан25.Мајаназове„Данмладости”.Поводомтога
данауцелојземљисеорганизујупрославеДанамладости
којепосадржинитребадабудусмотреактивностиидостиг
нућамладегенерацијенаподручјуфизичкекултуре,култу
реиуметности,каоираданатехничкомваспитању.Заову
годинутогаданабиобишколскипразник,ауидућојбивећ
требалоразмотритидасепрогалсидр жав ним пра зни ком”14.

Усмислусистемаорганизацијеако„сеспектакломдемон
стрираламоћ,ондасекрозњеговуорганизацијувластучвр
шћивала”15. Организациона структура је подразумевала
вертикалнитипделегирањаодговорностиитооддржавног
врхаиСавезногодборазапрославу„Данамладости”,пре
коЦентралногкомитетанароднеомладине,републичкихи
срескиходбора,докоординатораиучесникаупрограму.
У сваком слету је учествовало неколико хиљада учесника

13Новинскоиздање„Младост”,1987.година.
14АрхивЈугославије,Фонд114.
15Лукић Крстановић, М. (2010) Спек та кли XX ве ка, му зи ка и моћ,

Београд:EтнографскиинститутСАНУ.
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подељених у готовошаблонске програмске целине. У на
реднимгодинамаслетзадржаваистиоблик,тематскикарак
терсвакогпојединачногизвођења,асценариојеистовреме
нобио„порука,императив,стањеивизијатејенатајначин
испуњаваосвојосновнизадатакдапредстављадруштвои
дасењемуобраћа”16.Умедијскомсмислу,засамутелеви
зију„Данмладости”језначиодогађајоднајвећеважности
заидеолошкиапарат,пасетаконаколегијумимаоњемуод
лучивалоипонеколикомесециунапред.Естетскадимен
зијамедијскогспектакла јенаводиладоносиоцеодлукада
редитељипреносаучествујууприпремислетаготовоистим
интензитетом као и сама припрема догађаја, па је тако за
годину коју обрађује рад важна чињеница да је редитељ
преносаучествоваонасастанцимаСавезногодборајошод
краја1986.године.

Уставна и национална криза од почетка седамдесетих по
степенојеугрожавалајугословенскудржавусведопочетка
осамдесетих година након Титове смрти. Умирање хари
зматичног вође, коинцидирала је са значајним глобалним
и локалнимпроцесима важним за утемељење историјског
контекста. На локалном нивоу долази до високог степена
спољнезадужености,великогдефицитаиинфлације.Након
економскеследииполитичкакриза,пасеод1981.насед
ницама највишихпартијских и државних органа говори о
националнимпроблемиманајпренаКосову, алииуцелој
земљи.Убрзодолазидозаоштравањаставовапреманаци
оналностимаусвимрепубликама,којећетрајатидо1985.
годинекадасерепубликепоновоокрећусвојимнационал
ниминтересима.УтовременаместопредседникаГрадског
комитетаСКдолазиСлободанМилошевић,којизаједноса
ИваномСтамболићемутиченаформулисањепитањанацио
налногидентитета.Године1987.МилошевићподржаваСр
бенаКосовупољуиовајговорсесматрапрекретницому
новијој српскојисторијиињеговоконачноусмеравањена
српскинационализам.Уовомпериодусезапочињесаши
рењемнационалистичкееуфоријеусвимрепубликама.Сло
венијајенајгласнијауизношењуставадавишенијеспрем
надасесолидаришесапроблемимаосталихрепублика.По
стављасепитањештасусадаелементизапотврдудруштва,
односнокогдруштва,теконачнокојенације?Којајетонова
идеологијаиштајепоњојскупверовањаивредностикоје
уједињује,текогауједињује?Какосадаизгледапорукакоју
требакодирати?Укомемедијскомконтексту?Којезначење
овапорукатребадаизазове?

16Исто,стр.118.
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Премаизлагањимаредитељасценскогспектаклаиредите
љателевизијскогпреноса17државнаструктураје,иакоуве
ликојмеринагриженаинтересимапојединачнихрепублика,
ималациљда„печатира”одрживостидеје југословенства.
Једанодначинаупотврдиовогнестабилногконцептаби
ло је одржавање саме манифестације. Саговорници даље
наводе да су неке републике (Србија, БиХ) предњачиле у
овој намери, док су друге као Словенија износиле ставо
веонепотребностикако самогдогађаја, такоиизношења
порукеуцелини.Уовојконфузнојконстeлацијијетребало
кодиратипорукукојаћезаједницикомунициратистањеак
туелногтренутка,акојућезаједницадекодиратиуоквири
мадоминантногкода„братстваијединства”.Савезниодбор
доносиодлукуопрограмукојикомунициранаслов“Упали
тесветло”,сапосебниммотом„неграницераздвајања,већ
границеспајања”.

„Кадабиназивзависиоодреалнихоколности,анеодидео
лошкихфикција,приредбабисезвала„Угасилистесветло”.
Теигресветлостиитаменисуиграречи,већреаланоднос
друштвапремаДанумладости”18.

Какојетелевизијскипреносреализованистовременонаоба
ијединаканала,самчиндекодирањајетребалодаусагласи
„пожељнотумачење”усвимрепубликамауодносунакла
сне,економске,културнедруштвенеиидеолошкеразличи
тости.Редитељи,којисубилиичлановиауторскогтимау
реализацијиконцептаманифестацијесагласнисупопитању
заједничкогименитељаизазивања„емотивногзначења”ко
јејепрограмусусретусапубликомтребалодапроизведе.
Њихов даљи заједнички став је да је државни идеолошки
апаратистицаоуправотајемоционалноафективниефекат
програмакаопотврдеоосећајузаједништва.Напитањео
томедалијеСавезниодборбиоподпритискомдруштвао
нескладудруштвенихидеолошкихтумачењаредитељпро
грамакажедајеутисакјавностинаконманифестацијезна
чиопотврду успешности унамери „вештачког одржавања
братстваијединства”.Процескомуникације,крозкодирање
идекодирањеунутарреферентног оквира јебиоизложен
притискузаједницејеркакокажеГрозданић:„Порукакоју

17УсврхуистраживањаобављенјеинтервјусаредитељемдогађајаМи
хаиломВукобаровићемиредитељемтелевизисјкогпреносаВеселином
Грозданићем.МихаилоВукобратовићјепремаписањуновинскогизда
ња „Младост” измаја 1986.: „Први коме је поверена ТВ реализација
приредбе ’Дана младости’, који се „дрзнуо” да стадионска дешавања
прекинеспотовимаитакоувеогласмладогкоментатора,иучиниопре
носдонекледругачијим”.

18Новинскоиздање„Младост”,мај1987.године.
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смослалијебилаоштећена,сашумом,јертонијеставСло
веније,делимичноХрватске,агдеСрбијапокушавадапо
кажедајетотако,датаидејајошувекпостоји.Сањалисмо
отворенихочију,гледалисмоанисмовидели”.

ОтежинитренуткаговориХашимРеџепи,председникСа
везаомладинеусвомпоздравномговорууоквируцеремо
није:„Садашњостјестетешка,проблемевечераснећемона
брајатијерихдобропознајемо.Приђимоближеједандруго
ме,упознајмосебоље,имајмовишеповерењаимеђусобног
уважавања,испољимовишеразумевањазанашеразликеи
јошвишеза јединство.Националнаприпадност,нијеине
смебитисметњазајачањејугословенскогсоцијалистичког
патриотизма”19.

Манифестација је у програмском смислу садржала преда
ју последњештафете, чија је порука формулисана у духу
песимизма.Посвојојструктуридогађајјебиопланиранна
истиначинкаоипретходни:штафета јепутовала66дана
крозсвекрајеве Југославије, завршила јесвојпутнаСта
диону ЈНА, а њу је председнику омладине ЦК СКЈ пре
дала једанаестогодишња ученица из Гњилана – Рејмонда
Брошај. Свечаности је присуствовало 50.000 гледалаца и
међуњиманајвишифункционериизсвихрепублика,ана
генералној пробиистовременои јединој проби са телеви
зијомприсуствовалојеготовополастадионскепублике.У
самомпрограму учествовало је 5.500младих, интонирана
јехимна„ХејСловени”,апрограмјебиоподељенна4ви
шеслојнаблока.Свејеуказивалонаредовнуорганизацију
прославе.„Оноштојеову,разликовалоодпретходнихма
нифестацијајестеидејаоономштајетодруштвокојеслет
представља”20. Усклађено са потребама будућег значења,
коментарисањедогађајаизстудијазавремеживогпреноса
уфункцијимедијскогспектаклаимадодатнувредностјош
једногслојаучитавањапорукекојасежелипренети.Изтог
разлогасенаседницамаСавезногодбораразматраоитекст
којићепратитителевизијскипренос,патаководитељиДра
ганаКауцкииЗоранМодли21коментаришупрвутачкупод
називом„Бомбаугрудима–Каквоколонаоколо”укојојви
димоконцентричнекруговеколасвихнационалностикоја
сеуједномтренуткураздвајају:„Каоштовидите,колојепо
челосложно,алинештопочињедаседешава,гдејесадоно

19НовинскоиздањеНо во сти,26.Мај1987.
20НовинскоиздањеПо ли ти ка,28.мај1987.
21Према изјави Веселина Грозданића: „Претходних година су програм

преносиликоментаториизХрватске,Босне,Србије,ЦрнеГореинаиз
менничносукоментарисалиделовепрограма,аизстудијауСловенији,
ВојводинииКосовусукоментарисалицеопренос”.
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сложноколосапочетка,заштосеколаједнопоједнополако
одвајају,евопрвосеодвојилаСрбија,паХрватска,БиХ,јед
напоједнарепубликаипокрајинасеодваја,заштоиграмо
осамразличитихкола,заштоиграјуколанасвојенационал
немелодијеанеиграјузаједно,чиниседанисмосједињени
какобитребалодабудемо,овосхватамокаоупозорење,до
душераспеваноиразиграно,боримосеса8системаатакву
партитуру јетешкосложноодсвирати,овоколоупозорава
на тренутну ситуацију.Млади верују у боље сутра, али у
оносутранадкојимбисамиималиконтролу,панасредини
теренавидимоколопоновосједињено(разједињенаколасе
враћајуузаједничко),послерасутихколаетопоновосвих
насЈугословеназаједно.”Наконовогизлагања,програмски
се наставља нумера групеЏакарта под називом „Бомба у
грудима”,којаговорио„бомби”каосрцумладегенераци
је, „којомћебитиразнетосвештонастренутнораздваја”
(водитељТВпреноса).Водитељипрограматакођекажуда
програмусвојојосновијестеуметнички,алисумупоруке
политичкеидокнајављујублок„Достамијеврелеклиме”
додају:„Насвеовонадовезујесеслетнеколикосавремених
песамакојесвиволимо,којетребаданасподсетедаживимо
уистомдворишту,којећепостатинепријатномалоакога
испарцелишемо,оградама,тарабама,жицамаизакључаним
капијама”.Насемафорусусеисписивалиафоризмипопут:
„Свакинационализамједнакојеопасан,чакинаш”,ареди
тељпрограмакажедајетобиододатнипокушајдасеукаже
наактуелносттренутка.ПремаВукобратовићучињеницао
увођењусегментапопуларнекултуреупрограмскисадржај
указујенапотребуапаратадасеприближимладима,којепо
његовоммишљењуоватемавећувеликонијезанимала:„На
стадионсутададолазилисамопензионериињиховиунуци,
анашаидејајебиладапривучемомладекојихсеоватемау
суштинивишедотицала”.Уконтекстуформирањакодапо
руке,емотивнидоживљајјеимаоцентралнуулогу,патако
Грозданићобјашњаванекеодделовапрограма:„Нашапри
чајеималакључнопитањекакодаизазовемоемоцију,дога
ђајукојитовишеније,гдеемоцијаимасвемањеигдеседе
ловифедерацијеизмештају.Занашпреноспоредосновних
елеменатаважандеојебиодасесакривеноштафетаунесеу
слетскиансамблуцентралнидеотерена,дасеондакрозко
реографијуишпалирштафетаоднеседоограденазападној
трибини,предаупубликууправцусвечанеложеиизруке
урукууручималенојдевојчицисаКосова,којаћечекатина
једномпостаментунаврхурампеисподсвечанеложеукојој
јечекаопредседникомладинеХашимРеџепи.Билонамје
потребнодакретањештафететрајештојемогућедуже,јер
јетомоменаткојивраћатеемоције,иподиженакрешендо
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којијесамапредаја.Избезбедноснихразлогаушестредова
повертикалисубилиорганизованимомциидевојкесапо
лицијскеивојнеакадемијекојисусимулиралипубликукоја
преносиштафету.Крупнипланштафетеизрукеуруку је
тоштојеподизалоемоције.Реџепипоштојебиоприлично
крупанјеимаозадатак,ауистомсвојствуизазивањаемоци
ја,даињуиштафетупригрлииподигне,пренесесадруге
странеусвомнаручју.Покушалисмодапокажемоемоцију
заједништва”.Наконпрограмакојијеусадржајномсмислу
указивао на фрагилност државног система, у неформал
номделупреносамоглосечутиспонтаноизвођењепесме
„ДружеТитомитисекунемо”,каоуграђенапотребазапо
тврдом оданости према „идеји југословенства” и култном
вођикогавишенема.Годинекојесууследилесујаснопока
заледа„наученапесма”нијеистоштоиреаланживот.Овој
анализитребадодатиидогађајкојијепредстављаосимбо
личкунајавутрауматичнеконстелацијекојаследи–плакат
запрославу„Данамладости”реализоваоједизајнерскисту
дио„Новиколективизам”изЉубљане,међутимиспостави
лоседајеупитањуредизајннацистичкогплаката„Трећи
рајх”РихардаКлајна,аштафетајенаврхуималаосамцр
венихкапљицачијесимболичноучитавањератнихдогађаја
којисууследилинетребапосебнообјашњавати.

За кљу чак

Медијска култураиполитичкидискурсипомажууспоста
вљањухегемонијеспецифичнихполитичкихгрупаипроје
ката,патакостварајупредставекојебитребалодаобезбеде
слагањесаодређенимполитичкимстановиштемиидеоло
гијом22.Утренуткудруштвенекриземедијскиспектаклима
задатакформулисањакодапорукекојаћеусусретусапу
бликомизазвати значењеосећаја заједништвау решавању
одређеног друштвеног проблема. Са друге стране, само
значењезависићеодконтекстаипозицијемоћиактивнепу
бликекојајезаинтересованазаодносеукризномдруштву.
Медијски контекст, посматран са становишта међусобног
односамедијскогспектаклаимедијскепублике,зависиод
дефиниције идеологије у којој порука настаје, па тако ак
тивна публика декодира поруку у односу на представу
„идеолошке стварности” која јој је понуђена. Уколико та
„стварност”нијеукатегорији јасногдоминантногкода,са
конкретним идејама о националним и другим питањима
идентитета,нисампроцесдекодирањанеможеиматисвр
сисходанмедијскиефекатуиспуњењузадатогциља.Пору
какојанастајеуоквирудоминантногкодакојијенагрижен

22Келнер,Д.(2004)Ме диј ска кул ту ра,Београд:Клио.
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сумњамаорелевантностисопственогпостојања, тешкода
можеутицатина„пожељан”процесдекодирања.Анализом
наративајеустановљенодачиниоципроблеманисумогли
даутичунаконфузијуунутардоминантногкодапасусвоју
порукуформулисалиуодносунаактуелнидруштвенитре
нутак,медијскимпрограмомкоји језначењепроналазиоу
сусретуживогтелевизијскогсадржајаимедијскепублике.
Како?Прихватајућитезудаидеологијамобилишеосећања,
емоцијеиверовања,уциљустварањасагласјаодоминант
нимпретпоставкамаудруштву,централнатачкаделовања
медијскогконтекстастудијеслучајаодносиласенаевоци
рањеемоцијакаоосновезамогућностодрживостипојмаза
једништва.Даље,студијајепоказаладасеутренуткунеуса
глашеностипотребезапостојањемманифестацијекојапро
мовише„идејујугословенства”,државаобраћазаједнициса
идејомбуђењаизколективногснасапоруком„Упалитесве
тло”.Усфери„светлогитамног”,асастановиштаактивне
публике,подвојеносткарактерапорукеморалајеутицатии
на„супротстављенупозицију”медијскепубликеупроцесу
декодирања.Заонекојесусматралидаје„светлоугашено”,
територијавишенијепосматранакаоцелина,апартијани
јебилаидеолошкиимператив.Таконипроцесдекодирања
нијемогаоизазватидругачијезначење.Заонекојимајесве
тлојошувекбило„упаљено”,изражавањесумњеосопстве
номпостојањуунутарпорукедоминантногкодауказујена
проблематикупозициједекодирањаунутаристогкода.Тако
посматраномедијскиконтекст,којинастајекаоинструмент
државног апарата који нема јасну идеологију, у оваквим
околностима,немасвојушансууостварењусвогзадатка.
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THECONTEXTOFMEDIASPECTACLEUNDERTHE
CIRCUMSTANCESOFSOCIALCRISIS

Abstract

From the perspective of a predominantly hegemonic discourse, the
paper addresses the issue ofwhat happens to themeaning ofmedia
contentswhentheideologicalaspectofmessagecodingisunclear.The
paper analyses theprocesses causedby themedia context in contact
with active audienceunder the circumstancesof social crisis, on the
example of themedia spectacle of the state ideological apparatus of
theSocialistFederalRepublicofYugoslaviain1987theYouthDay.

Keywords: media context, spectacle, codingdecoding, rally, active 
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ПРИКАЗИ УМЕТНИЧКИХ 
ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ 

ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА У 

2015. ГОДИНИ
РИБЕ–ЦРТЕЖИ,27.јануар

НиколаВукосављевић,свестранистваралацкојиседоказао
каовајар,сликарицртач,заокружившисвојпедагошкирад
наЛиковнојакадемијиуБеограду,започеоjeпоновонабе
лојхартијисвојеаутентичноказивање,базиранонапокрету
ичврстомдефинисањуформе.Оградио се од свакодневи
цеиурониојеусвојлепшисвет,једноставанијединствен,
стварајући нов, промишљен креативноестетски концепт.
Нашавшисенапочеткупутање,безобзиранадеценијско
искуство,определиосезацртежкомесетемељнопосветио
ипоклониомупунупажњу,дабиистражиосвењеговемо
гућностиидабисвојуигрулинијомдовеодосавршенства.
Цртежкаопредложакзаслику,детаљнастудија,илицртеж
каопосебнапреокупација–нудибезбројмогућностидасе
запише,приповеда,дасеостависубјективнитрагилидасе
сапосматрачемподеливиђеноидоживљено.Успојуплани
раногсклопаинепредвиђеногобртанастајезаписизједног
даха,са јакимликовнимимпулсомкојисекрећеуправцу
истрајности, реда и симетрије, те препознатљив облик из
когапроизилазеновеформе.

ПовезаностуниверзумаиHomosapiensa,вечностивремена
ибесконачностипростора,нацртежусепретвараупотрагу

МАРИНА Л. ЦВЕТИЋ и ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ
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за истином, смислом и суштином која је заправоживот –
аонјенастаоуводи.Њенаприроднаенергијанепрестано
трансформишеобликекаодасењимаигра,авеликоумеће
уметникаједаухватитусталнутрансформацију.

Присутностобликарибекаоликовногмотивајечеста.За
ступљенајеоднајстаријихвремена,прекоантике,хелени
зма, хришћанства, ренесансе, бројних класичних мртвих
природа,пасведоданашњихдана,билоданосисимболично
значењеХристаилијеједноставносамодеоводеногсвета.
КодНиколеВукосављевићаимаиједногидругог,јерјеон
одабраодабудедечакзагледануводу,патекондауметник.
Рибајелајтмотив:савршеноблик,дефинисаннаизгледтвр
домконтуромизједногпотеза,сапрепознатљивимиефект
нимтачкама,рецкастимперајима,отворенимилизатворе
нимустима…Рибадише,гледа,плива,правилносегрупи
ше у јата, подсећа на ескадриле, беласа се или се црни –
онагарадујеилигаплаши.Отудаискреностиненаметљи
вост стриповски поједностављених облика чијим се суче
љавањемдобијајудинамичнеликовнекомпозиције.

Прочишћенцртеж,изведентушемипером,довољанјесам
себи да изнесе жустрину, одређеност, чистоту подневног
сунцакоједиректноосветљававодуивибрантнимлинијама
дефинишериболикиоблик.Али,штаседогађаубрзонакон
штосесветлостзаклониаодразоблакаспустипатину?Угу
шенисребрнаститонрибљекрљуштипретварасеусветло
сивуилизлокобноцрну,такодаауторпосежезалазурима,
градацијама и благим валерским премазима хладне гаме
лавираногтуша.

НиколаВукосављевић,техничкимсавршенствомцртежаи
флуидношћу акварелских премаза из једног даха преноси
реалносттренутка,инатајначинуводипосматрачеусвоје
виђењеисањиманесебичноделиемоцијудетињства.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ЉУДИИПЕЈЗАЖРАВНИЦЕ,12.фебруар

КададођетеуСомбор,неможетедазаобиђетеелипсастука
пелуСветогИванаНепомукаињенаширомотворенаврата.
Капела,поредсвојемермернеолтарскепале,имаипосебну
галеријскунаменусасликамастарогСомбора,људиипеј
зажаравнице.Свејенаједноммолитвеномместу,пореду,
онакокакојенекадабилоикакобитребалодабуде.Неодво
јивдеоцелинејењендомаћин,сликарЈенеВишинка,пла
вихочију,широкогосмеха,сабрковима,црвеноммарамом
оковрата,сашеширом,одевенусвојународнуношњу–као
да је сишаосаплатна.Исвакиуспутнипосматрачсвесно
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илинесвеснопостаједеотебајковитецелинекаосабожић
не честитке. Започињедијалог и лагана сомборскашетња
са кочијашима, запрегама, млекарицама, домаћицама, фу
рунамаи огромнимхлебовима. ЈенеВишинка сликаљуде
и простор из свог окружењаили сећања.Попут дневника
исповести,преднамајењеговаживотназаокупљеност.Пеј
зажуметниковогдетињствапрепунјеемоцијакојесуочи
гледнокреиралечитавњеговживотипреточилегауслике.
Ауторјеусталномдослухусасопственимделом,његовмир
је очигледан, као и једноставност, приврженост природи,
животуназемљииодземље.Ликовниговорјеуверљиви
преноси посматрачу хармонију свеколиког живота. Слике
сунасталесациљемдасеуњимапресвегауживаидаука
жунараскош,склад,тишинуиидилувојвођанскеравнице.
Упрвомпланујелепотапризора,априметанјеВишинкин
дар за ликовну организацију са врло промишљеним кон
цептом и развијеном причом. Реалистичко опредељење је
дефинитивноинеприкосновено,такодаауторсвеснозао
билазиутицајеновогууметности.Заправо,ЈенеВишинка
јесликарнесумњивевештинеизнањакојиможедапрене
севрловерносвештојеодабраоусвомвидокругу,азатим
да препознатљивој визуелној представи пода шарм, фину
атмосферу и тактилност, истражујући суштину структуре.
Овладаојесвимчиниоцимаслике:композициономшемом,
просторнимнивоима–низањемпланова, успешноммате
ријализацијом,постизањемфактуре–свимонимшточини
високстепензанатскевештине.Међурадовимаспецифичне
импресијеидоследногсценаријанемавећихосцилација,па
јеопштиутисакскладностихомогеност.Свирадовисује
динствениуизразу,надовезујусеједнинадругеиоставља
јуутисаккаодасустворениспонтано,уједномдаху.Ради
сеоталентованом,уметничкизреломцртачуидобромколо
ристикојисеугледанастаремајсторе,алипресвега–окре
нутомсебиисвоминтимномдоживљајусвета.Заокупљенје
проучавањемсветлостикојанаефектанначин,садрамским
контекстом,претвараамбијентучаролијунаграницимаште
истварности.Налепотуформенадовезујесепуниизразито
ведарколорит,умекшаннежним,пастелнимтоновима.Пик
туралнаслојевитоступотпуњенаје,поредјаснесветлости,
ипоигравањемсенки,коришћењемсфуматаинаговештаји
манебескогилузионизма.Међутим,уукупномутискуима
нечегиоднароднеуметности,штоидеуправцукреатив
ности,спонтаности,искреностииинтимизма.Осећаседа
сликаррадиизчистогзадовољстваиправајевештинадато
задовољствоподелиипренесегледаоцу.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности
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ИМПРЕСИЈЕСАКУБЕ,26.фебруар

ОливераЈанковић,пасиониранипутникизаљубљеникуфо
тографију, својим знатижељним оком, кроз фотообјектив
доживела јеКубуи овомизложбом саопштила нам је део
својеимпресије,јер„сликеговоремноговишеодречи”.По
делитивиђеноипренетидоживљенојеуметност,поготово
акоивисамиучествујетеуобликовањустварности,желе
ћидаонабудепозитивнија,лепша,ведрија–ванвременска.
Ауторкин„филинг”спонтаносепоклопиосасензибилите
томљуди саКубе који суосталииопсталиунезавидним
условимадамирноживесвој јединиживот,одмахисада,
данасзаданас.Итојејаснапорукачитавојпланети–даје
неминовнодапобедиздравразум,младостиљубав,којасе
свакиминајмањимгестомнесебичноделидабисеувећа
ла.КубаједобронамернапорукаивеликоНЕпланетарном
отуђењу,празнини,саможивости,ионајаснопоказујераз
вијенојцивилизацијикакотребаиштанамсвенетреба,шта
јеизгубљеноигдејезаправоземаљскирај.

Фотографијеградоваиљуди,шаренеираспеване,буденаше
емоције.Човекубеломоделусапанамашеширомикицо
шкимципеламајесамсебигосподар:задовољствојефиним
прстимазамотаноудебелојцигари,сложеномеђулистови
мадуванаукомеселаганоужива.Мирисрума,коктелиу
којимајеиспричанаиизмућканасвафилозофијаужитказа
непца и једноставни кафански амбијенти са тропскомно
том,опилисуХемингвејакојијенаКубиимаокомадићсвог
рајаииспричаосвојуморскупричу.Сабљаркеостајуупи
шчевомроману,аОливераЈанковићправитиркизнефото
графијемора, белог коралногпескаи бескрајнихплажа –
стаништапрастаримкорњачамаиигуанама.Скупинисепри
дружује и ботаничка башта „Соледад” са спектакуларним
стаблимабанана.

Хавана,живописнапрестоницаКубе,сафантастичнимпри
мерима хиспано андалузијске архитектуре, налази се на
Унесковојлисти,аауторкајепокушаладаосимраскошних
фасадазабележииурбанусвакодневицу.Тринидадсакал
дрмисанимулицамаипастелнимбојамазадржаојетакође
свој колонијални дух, кроз који се верно доживљава дир
љивапричаотрговинишећеромиробовима.Неизоставна
јеиСантаКлара,поприштепоследњебиткеКубанскере
волуције, коју су заузели крајем 1958. године Че Гевари
ни побуњеници, а данас је град са живим сећањем на то
време. Наравно, Куба има и своју препознатљиву музику
и„олдтајмере”,обојененајведријимбојамакојисупопут
путујућегмузеја аутомобила.Уз свураскошиегзотику са
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импровизованихпијачних тезги,Оливера Јанковић је зао
кружиласвојуверљивинаратив.

Штосетичетехничкогделаиумећафотографисања,очи
гледно је да уметница зна да одабере и направи ефектан
композициони и колористички спој.Савременефотограф
скемогућностису„одрадиле”своје,такодасудобијенефо
тографијекојезбогсвојеживотностисвакакозаслужујуда
будупрезентованенаоваквимтематскимизложбама.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ТОРЊЕВИИЗВОНА,26.март

Оваизложбапредстављалагану,класичнувојвођанскупри
чу преточену у препознатљиве слике које одишу миром,
равнотежом и тишином.У визури сликараИванаВешића
наглашена је хоризонтала равнице, са благо заталасаним
ритмомкровованискихкућеракаиистакнутомвертикалом
масивних барокних торњева. Емотивни доживљај пејзажа
овог поднебља са романтичним амбијенталним целинама,
црквамауцентрунасељаиобрисимафрушкогорскихмана
стирауоколини,означавабивствовањенагранициизмеђу
двасвета–профаногидуховног,овоземаљскогионоземаљ
ског.Икакосвакооднасносисвојгенетскикôд,такоиумет
нициравницеимајусвојспецифичандух,личност,поетику
ирукопис,каоипотребудаштовернијеосликајулепотузе
мље,водеинеба.Великијеизазовнасликатитренутак,пре
нетидоживљај,досегнутиисконскучистотуиненарушити
спонтануведринуоконасиунама. Једноставностлиније
уобличавамотив,араскошниичистколоритуносиуслику
радостилепоту.

ИванВешићјеМачванинкојиживиистварауСремскојМи
тровици,градуукомејепронашаонепресушнуинспирацију
поредцрквеСветогДимитрија–каостарогкултногместа–
која зањега значи веру, постојаност, трајање, снагу, исто
ријскуиуметничкувредност.ПопутМонеа,онсликаисти
мотивуразличитодобадана,прозрачаниплавичастујутру
илизлатнорумен,са јакимисцртанимконтурамаусутон.
Докцртежопасујепредмет,сликарводомипигментом,ла
ганим намазом, преноси најдубља искрена осећања побо
жностиибогобојажљивости.Набелинипапира,онбележи
и приповеда, молећи се светитељу и заштитнику града, а
боја, линија и светлостпостају једно.Духовно уметничко
истваралачкотрагањетежиисконскојчистоти,свеопштем
просветљењу,патакосазданесликепулсирајуискреношћу,
енергијомиемотивнимнабојем.



264

МАРИНА Л. ЦВЕТИЋ и ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

Зрео, искусан и тих ликовни стваралац, педагог и поета,
ИванВешић,поученискуствимаимпресиониста,контину
ираносликасунчевусветлостињенимразлагањемоставља
лирскии интимистички запис.У тематскоми изражајном
домену,добропостављенаосноваразвијасеиутехничком
погледу.Ликовнадисциплинаидоследностучистотисаме
техникеакварелауказујунасликаревотрадиционалистичко
схватањеуметничкогдела,алиинањеговусуптилност,осе
ћајност. Установљене уметничке форме воде ка логичним
и јасним композицијама. Јаки валерски контрасти насли
каним мотивима дају динамику, а широки транспарентни
потези, умирени лазурима и белинама, поравнавају повр
шину постижући усклађен визуелни доживљај. Вешићево
делојесинтезацртачкогипиктуралног,аопштиутисакје
сигурност,тонскапоступност,добраперспектива,вештина
илакоћаграђењаслике.

Уводећипосматрачаукомпозицијупријемчивузаоко,пре
познатљивогсадржаја,пријатногколорита,сауромсунчеве
светлости,уметникпреносилепотузбиљеоконасиунама,
порукуљубави,носталгијупрошлихвремена, ефемерност
људског.Избормотиваиокосницасадашњепоставкејеза
мисаоауторадастворихармонијуипренесебогатуисло
женуполифонијуторњеваизвона,кадауочипразникасве
утихнеаоназазвонеуистовреме.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ОБЛИЧЈА,16.април

Даринка Слијепчевић кроз сликарство жели да нас уведе
у свој илузорни свет, да пробуди наша естетска чула и
интересовањезауметност.

Својим специфичним и експерименталним коришћењем
боје и материјала, као и смелим оркестрирањем површи
на,онауспостављахармонијунаслици,одређујејојлики
физиономију.

Стварајућиудухуенформелаипроналазећилепотуууну
тарњим доживљајима, црпи инспирацију из природе, са
кралногсветаисвакодневице.Елементисликесусведени
до апстракције како не би утицали на перцепцију посма
трача и уводили га у процес аутоматског размишљања.
Наиме, Даринка Слијепчевић жели да наведе посматрача
даактивноразмишљаослици,истовременомуостављају
ћипросторадасамосталнопронађеемоцијусакојомћесе
идентификовати.

ДушанНевајда
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ЛИНИЈАСПАЈАЊА,29.април

НевенаМаксимовићнамсепредставиласеријомрадовако
ји показују њено успешно овладавање вештином цртежа
крозтехникукалиграфскимперомитушем,којимасема
теријализују јаснеконтурнелиније, док је крајњиисход–
непосредностпрвобитногцртежаисигурностпотеза.Испи
тујелинијупосеби,каоизражајносредствокојимпостиже
цртежчестоуједномпотезу(замаху),поштујућиритамхар
моничностии једноставности.Линија јенепрекинута,по
вијасеокоформипопутжичанихфигура,творећисталну
игруипулсирањеживота:онајеистовременоиволумени
површина,иносилацформе.Додавањемскупакраткихли
нијаибоје,цртежпреузимаулогусредстванесамоописи
вањафигуравећипростора,такодавидимоспајањеликова
илифизикусасаприродом,окружењемилипакуметницеса
самомсобом,њениммислимаиближњима.Тада,одцрно
белих контраста ствара емотивне унутрашњепризореили
паккреиракомплекснијисадржај,чакидогађај.

Иакосесматрадајецртежприказкојипреносидоживљај
у једном тренутку запажања, овде срећемо промишљање
мотива,положаја,композиције,облика,паисамогмотива.
Ауторка фиксира одређену замисао, разлаже је на речите
сликеасоцијативногкарактераилипакправиграфичкубе
лешкуминималнимсредствима,алиразмахнутомисигур
номруком.Ликовнирадовитушемикалиграфскимпером
НевенеМаксимовићјесупрефињенивизуелнизаписикоји
нисубазиранинаначелимарепродуковањаоблика,психоло
шкогпортретисања,моделовањапомоћусенки,одређивања
просторних планова; настају из две димензије, преносећи
сепотомузнаковнеисимболичнеформе,повезанеарабе
скама.Постајуцелиномондакадаихсаудаљеностиобухва
тимопогледом,склапајућисеунаративкојибудиосећање
блискости,алииуводиуинтимнисветуметнице.

Линијуицртежналазимојошпредвадесетхиљадагодина,а
већсустариЕгипћани,ГрцииРимљаникористилипероод
трске.Данасјепомоћносредствоусликању,графици,ваја
њуиархитектури,акаоштознамо–многивеликиуметници
исказалисусепутемцртежаунекомпериодусвогбављења
сликарством.НијеслучајноштосеНевенаМаксимовићиз
ражавауправоцртежом:он је зањумедијумнајтананијег
повезивањасасветомуметностиправећиспонуизмеђуње
нихосећањаисазнања.Наиме,корпусииликовисуупле
тени,са једнестранечинећисвојеврснестудијепокретаи
поза,асадругестранедочаравајућиатмосферуинтимног,
личног,жељеног,замишљеног;такође,оначестонаједном
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приказуисказујеистовременопосматрањесветаизнутраи
спољашњу загледаност у нутрину, што води ка апстракт
ном,надреалномвиђењу.Идазакључим:цртачкирукопис
НевенеМаксимовићодликује јединство супротности,што
сеогледаиуквалитетусамелиније,потомизражајностбез
сувишнихефекатаипомагала,теспособностартикулисања
празногпросторакрозхеуристичниметод–истраживањем,
интуицијом,сензитивношћу.

ДраганаМартиновић,теоретичаруметностиимедија

ТРАГОМЖИЧКИХИКОНА,13.мај

документарнаизложбасликаифотографијау
оквируманифестацијеМузејиСрбије,десетданаод

10до10
Жича,седиштесрпскеархиепископијеХIIIвека,каоивећи
нанашихманастира,поодласкуТуракабилаједевастирана
иванфункције.Великуобновупреузеоје1856.и1857.го
динеепископужичкокрушевачкиЈоаникијеНешковић.По
слезавршеткаграђевинскихрадова,уследилојеунутрашње
уређење,очемунепостојеписаниподаци.

Прво сведочанство постојања иконостаса и владичанског
трона види се на слици „ЕнтеријерманастираЖиче“, ау
тораЂорђаКрстићаиз1883.године,којијетомприликом
насликаои јужниизгледкомплекса.Следилитографијаса
миропомазањаАлександраОбреновића, обављеног уЖи
чи1889.године,напетстогодишњицуКосовскебитке.Пре
столонаследник је представљен са митрополитомМихаи
ломинамесништвомиспредвисокогиконостаса.Наистом
месту, 1904. године, било јемиропомазањекраљаПетра I
Карађорђевића,одмахпослењеговогкрунисањауБеогра
ду, али иконостас није био уфотографском кадру.Квали
тетнаразгледница,власништвоколекционараНебојшеСа
вића,накојојједиректнофотографисаниконостас,настала
у истомпериоду, омогућила је израду скице и разрешење
иконографскогпрограма.

СледећитрагјесећањесвештеникаМирославаЈосифовића
којеупућујеуселоСирчу,уцрквуСветогИлије,гдејена
воднопренетжичкииконостас.Свештеникјеиспричаода
суаустроугарскивојници1915.годинеоднелииконе,којесу
послератавраћене.Уцрквијезатеченаолтарскапреграда
саиконамаизХIХвекаииконамаиз1923.године.

Земљотрес који је задесио општину Краљево 2010. годи
не,чији је епицентарбиобашуСирчи,озбиљно јеоште
тиосеоскубогомољу.Приликомдемонтажеиконостаса,на
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дашчанојподлозииконе„Тајнавечера”,пронађенјестола
ревзаписЖИЧА,штојепотврда колективногсећања.На
полеђиниистеиконе,којајебилаиратниплен,удоњемде
сномуглуаустроугарскивојницизаписалисумастиљавом
оловком:MONASTIRZICCADECEMBER1915иоставили
својеиницијале.ОвајдатумповезујесесаосвајањемКра
љевауВеликомрату6.новембра1915.године.Наоснову
стареразгледницеииконадонетихуСирчу,претпоставља
седасувојнициоднелисамокомпозицијесликаненаплат
ну из прве зоне иконостаса, док су царске и бочне двери
остале,јерсусвецинасликанидиректнонадрвету.

По стилским карактеристикама може се закључити да је
аутор иконостаса из манастира Жиче представник нашег
романтизма, иконописац, академски сликар, чланСрпског
ученогдруштва,НиколаМарковић(1845–1889).

Од32насликанеиконесачуваноје14оригинала.Недоста
јуће иконе прве зоне треба тражити у правцу Сомбора, а
осталесунанекомдругомместуилисустрадалеприликом
бомбардовањаипаљењаманастираЖичеодстранеНемаца,
септембрамесеца1941.године.

Донатори из Београда 1923. године, поручују нове сли
кеурадионициГогић–Рајковић.Изразлогастилскогнеје
динства,владикаНиколајВелимировићмењаиконостасну
преградуновом,којусуизрадилимакедонскикопаничари.

МаринаЛукићЦветић,
историчаруметностииконзерватор

ОРАШАЦ–ИНСПИРАЦИЈА,28.мај

Идејакојајеповелааутораизложбе„Орашац–инспираци
ја”везана је заприказивањеодабранихрадовасаликовне
колоније„Вожд”којипрезентујудухпрошлостипројекто
ван и освешћен у садашњости, учествујући у одржавању
идентитетаиконтинуитетаматеријалногинематеријалног
наслеђа.ВремеипросторсусретајестеОрашац,којисепо
јављујекаопочетнаинспирацијаприсутнихуметникауиз
ражавањудубљегконтекста–српскогетосаиетноса,духов
ногимитског,надасвехуманог,аштојеутканоуподнебље
словенскогБалкана.

Презентовано јетринаестуметничкихрадова:„ОдХилан
дарадоЈерусалима”,ДамјанаЂаковасачудесноматмосфе
ромкојуправесветлоисенканаархитектонскимквадрима,
плавонебоинадреалнаперспектива;„Непрестанаборба”,
СлободанаКаштаварца,сатканаодплаветнилапрошараног
линијамаштотворефигуративнупрепознатљивостбудећи
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асоцијације на војничке меморијале; апстрактни пејзаж
Дивне Јеленковић „Сфера” пластичних форми, које чине
увеличани свет сублимиране и анализиране материје.По
том,тусуисимболичниприказикојеишчитавамо:на„Ка
пијисветлости”,МиодрагаЗубца,преплављенојсветомти
шином,сатемомхришћанскогиесхатолошког,тепреласка
у виши свет; у „Сонету оОрашцу”,ДаницеБасте, стили
зованихсловнихзнаковаштоносезвучностисликовитост;
у„Јутру”,ЗоранаЧалије,гдептицесаснагомишчекивања
светлостиновогданабудеемоцијештопреплављујудушу;
наслици„Камен”,СлавољубаРадивојевића,штозрачито
плиномуигрисветлостиисенкеоковечног,истрајногка
менатемељцасвега;наепскомпортретуљудскогипатри
отског „Милутин”, Станке Тодоровић, изражајне текстуре
ипулсирањаматерије;науметничкомпредмету„Матица”,
ДаницеМасниковић,што носи значење етнолошког и па
ганског. Налазимо повезивање световног и духовног на
„Шумадијској Фриди Кало”, Јасне Јелић Обрадовић, што
показује дивљење за лепоту народног; импресионистичку
поетичностна„Карађорђевомвајату”,кодДрагољубаСтан
ковићаЧивија, гделиковни елементи служепамћењу зна
менитости; унутрашње зрачење које наводи на доживљај
струјањаваздухакрозпредеоимирисеприродепредолују,
у„ПосвећењуЂорђонеу”ПредрагаПеђеТодоровића;и,ко
начно,изразнепосреднељубавипремаорашачкомпејзажу,
наслициМирославеКарајанковић„Шумадијскалепотица”,
који евоцира стихове Бранка Радичевића „Хај! У коло с’
ватајнаше!”.

Савезомовихделаразличитихестетикаипоетика,каоими
шљења,осећањаиверовања,можедасесагледацеловитост
нашегнаслеђаибића,сасвимњеговимпсихолошким,вер
ским,културним,паибиолошкимзрачењем.Уприказима
тринаестуметникачитамоархетипове,поруке,снове,тајне,
откривамо слојевито значење, осећамодамаре свевремено
сублимираненасрпскомподнебљу.Вођениалхемијомсвог
сликарског умећа, ови несвакидашњи господариматерије,
композиције, структуре,форме,боје, светлости,остављају
трагсопственогинашегпостојања.

ДраганаМартиновић,теоретичаруметностиимедија

КАПИЈЕОДПОЧЕТКАДОКРАЈА,10.јун

Слободан Ђошић припада скупини ликовних стваралаца
чијасуинспирацијакапије.Заовуприликубилесуодабра
неонетематскивезанезаКалемегдан:једнојстранипрола
заккрозњихбио јепобеда,докдругојпоследњаодбрана.
Итакокрозисторију,каонаграничникуизмеђудвесфере
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реалности, смењују се народи и ратна срећа. Сада капије
стоје широм отворене и симболично желе добродошлицу
илисрећанпут.КрозкапијеЂошића,каообјектематеријал
некултуре,које сежудодубокихслојевацивилизацијског
сећања,провученјеличнимисаониток,саспецифичними
симболичнимсадржајем.Отргнутеодзаборава,капијесусе
нашленеминовнонапутуисторијскогтокаиизуједанезу
бомвремена,успелесудаодолеприроднимкатаклизмамаи
људскимразарањима.

Моћбојеицртежаистовременоимдаје снагуекспресије,
свежинуимпресије, дубинумудрости, усхићење чаролије,
флуиддушевногидуховног,имагинарногистварног.Уге
ометријску композицију уклапају се равне површине под
логе, згужванипапирниколажи,замишљенекулисе,плит
кирељефнифрагментиинитнеудухуВозаревића.Глаткој,
кречнојосновииспраногзидасупротстављајусепожутеле
мрље.Зрнастуструктурупескаузбуркалајесмеђатрулеж,
азатимтанкинаносиултрамаринаицрвеногтонарђесми
рујуиповезујусвештосераспалоирасточилоуједнухо
могенуцелину.Безобзиранаформатсликеиограниченост
простором,постигнутјеуверљивимонументализамнасли
каног,јерјетемасамапосебивеликаивезанајезачовеково
постојање,његовзаписипечат.Усвакојфазирадасликар
једоследанидејиизнаштахоће,алиистовременоипод
ложаннепредвиђенимизменамакојумунамећекомбинова
њеисучељавањеразличитихматеријала.Уестетскиаспект
креативне линије, од идеје до крајњег ефекта остварења,
смишљеноинкорпоришекласичнеликовневредностисаен
формеловскиммодернизмом.Насликамаседогодиопрео
бражај,историјскинаративсепреточиоукултурникôдсвих
онихкојисупролазилиилиодавноотишли.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

АЛУЗИЈАУМЕТАФОРИ,20.август

ЕмаБреговићизлажескулптуралнеобјектеиинсталације,
који кроз непосредан однос физичких и симболичких ка
рактеристика коришћенихматеријала и алузивнихформи,
у које су уграђени, остварују специфично перцептивно и
психолошкоделовањенапосматача,уводећигаусветам
бивалентнихзначења.Утомсвету,оношто јепосматрачу
познато,блискоичестонасасвимспонтан,чакнерефлек
тован начин позитивно конотирано, меша се са туђим и
страним,каонечимштоделимичнореметилагоднопрепу
штањевизуелнопросторномдоживљају,иподстиченараз
мишљањеирепозиционирањенаспрамвиђеногидоживље
ног.Амбивалентнуприродусвојихрадова,ауторкапостиже
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различитим стратегијама онеобичавања препознатљивих
форми,варирањемњиховевеличинеиизборомматеријала
укомесуизрађене,каоипросторномпозицијомуодносу
нареципијента,алиинекимзачуднимрелацијамаиопози
цијамакојеуспостављаизмеђуочекиваногиконструисаног.
Натајначин,формекојеконвенционалноупућујунатипске
односезаштићеностиизбринутости,изведенесууматери
јалимакојиопомињунаопасност.Формекојеимплицирају
духовност,религиозност,каоиконфесионалнуприпадност,
сведенесунанивопатерна,аформекојесугеришунеоба
везну игру у дословном, као и одређен тип предвидивих
и схематизмупонављањаподложнихдруштвенихпроцеса
у метафоричком смислу, изведене су у материјалима који
суконструктивниитешки,ипритомсупрошараниреди
мејделементимакојисвојимпорекломибазичномнаменом
указујунадруштвенуулогусилеинасиља.

Тако се рад „Колевка” испоставља да је каомутант архе
типскогпросторазаполагањеубезбрижансаниинквизи
цијскогсредствазамучење.Наиме,уовомраду,материјал
изабранзањеговуреализацијууслужбиједестабилизације
очекиванихалузивнихзначењакојастандарднопратепред
ставетогуједноупотребног,каоисимболичкимсадржајем
изузетноиспуњеногобјекта.Бодљикаважицаупотребљена
јекаоматеријалукомејеизведенаоваскулпторалнаформа
пуногволумена,итопревасходнодабистворилаизвесну
нелагодуиосећајнепријатненапетостикодпотенцијалног
посматрача.Натаутологијусведенназив,иаконаизгледса
мопонављазначењетогаштојепредстављено,устварипо
јачавањеговуамбиваленцију,остављајућиупитнимштаје
тоштогледамо,аштаоноштобитребалодавидимо.

Заустављеноступозицијипреддогађајприсутнајеураду
подназивом „Домине”, у коме скулптуралне елементе ко
јицитирајуформедоминазатичемоутаквомпореткукојим
сененаговештавапочетакнекенеобавезнеигре,већстање
предкумулативниефекатсукцесивногрушењавећегброја
елеменатанекогсистема.Овдејестратегијаонеобичавања
реализована увеличавањем димензија подражаваног пред
мета.доксуутевеликедоминеизливенеубетонууграђе
непразнечауреметакакојемаркирајутачкице.Наметафо
ричкојравни,уметницаалудиранагеополитичкиконцепт
„теориједомина”,којиупрвомредуупућујенаполитичке
игрекојесењомправдају,акојесенепосреднослужедеста
билизацијомдруштвенихиекономскихпоредаканасилним
спољњимделовањем.Удругомреду,тојестпосредно,овај
радупућујеинанеумитностследаутицајадрастичнихеко
номскихиполитичкихпромена,којитекуодједнедржаве
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кадругој,њојсуседној,итакоредом,оддржаведодржаве,
некомсиломнезаустављивеинерције.

Заправо,изличнепозицијенекогакосеформираонанепо
среднопроживљеномискуствупреплитањаразличитихкул
турних,политичких,паирелигијскихобразаца, ауторкау
некимодрадова,алиопетнаалузивнометафоричкојравни,
отвараипитањеприродеифункцијепојмагранице,усвој
многострукостињеговогзначења.Увеличана„Игла”проши
вапросторнаначинкојиуједнораздиреитимераздваја,али
испајапрошивено;принципомипросторноморганизаци
јомувеличанеигле којапробија галеријски зид, уметница
сепоиграваињеговомреалном(натуралистичком)исимбо
личкомфункцијом.Провлачећибодљикавужицукрозуши
цуиглеисугеришућисамчинпрошивања,ауторкаствара
метафоричкуситуацијуукојој јерезултаттогпотенцијал
ногчинаунапредосуђендабудедеструктиван,разарајући
тоштопрошива.Заправо,натакавначининсинуиранчин
прошивањаможе да се разуме и каометафорамеђусобне
преплетеностипроцесаспајањаираздвајањаиликрпљења
и парања крпљеног. На нешто апстрактнијем нивоу, то је
уједноиметафоранузефекатасвакогпокушајафиксирања
значења,којимсеоноштосефиксираувекуједноиздвајаи
измештаизозначитељскихтокова,штосеможеприменити
иуконструисањустабилнихидентитетаињиховихграница.

СтеванВуковић,теоретичаруметностии
СимонаОгњановић,историчаруметностиикустос

ШТАСЕКУВА,3.септембар

Док ходаш улицом, информације вриште на тебе са свих
страна,изсвихмогућихправаца.Изтогобиљапорука,ако
бизаистахтеоданањихобратишпажњу,могаобидостада
сазнашовременуукојемси.Могаобидасазнаш„штасе
кува”!

Серијаслика„Штасекува”,МиодрагаКојића,бависеопи
павањемпулса уличне конверзације, која је унашемдобу
посталалегитимнипуткомуникацијемеђуљудима.Графи
тииуличнеинсталацијеувеликосудеодискурсасавреме
неуметности.Транспоновањеосновнихелеменатауличне
уметности на простор платна, полазна је тачка ове серије
Којићевих радова. Помоћу тагова, stancila, саобраћајних
знакова,којимасвесномењасмисао–креираснажневизу
елнепредставекојесудокументивременаукојемствара.На
известанначин,онизмештаделовезидоваупросторслике,
попутодломакастварностикојисуизреалногпросторапо
мерениупростор слике.Просторнаовимплатнимачини
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сескученим,алиповршинепредстављененасликамасуге
ришубесконачност,јерсенастављајуусвимправцимаван
површине осликаног простора.Узимајући инспирацију из
директногокружења,Којићстварауникатнесклоповекоји
су налик стварности, али ипак чине аутономну стварност
апстрактнеслике.

Овирадовимогусетумачитинанеколиконивоа.Употребом
елеменатауличнеуметности,уметникуводиноваизражајна
средстваусвојвизуелнијезик.Такође,каовизуелнимисли
лац,оннаидеолошкомифилозофскомнивоуразмишљао
консеквенцамаинформацијскепреоптерећеностиипотреби
људиданештосаопштедруштвуукојемсу.Разнородност
визуелнихсимбола,којеКојићкористиуовојсеријислика,
запоследицуимавизуелнодинамичнепредставекојејасно
говореоодабранојтематициипосматрачушаљудиректну
порукуотоме„штасекува”нанашимулицама.

ЖељкоДражовићЗед,ликовникритичар

ПРИЧАОХЛЕБУ,17.септембар

документарнаизложбауоквируманифестације
Даниевропскебаштине2015.године–старии
традиционалнизанати,очувањеиодржање

Какосеразвијалацивилизација,такојеихлебдобијаосвоје
местоуњој.Причаохлебујепричаочовеку.Онаговорио
намаиупознајенасса симболичним, антрополошким, га
строномскимикултуролошкимаспектимачовековогживо
та.

Украљевачкомкрајусенекада,алииданас,засвечаности,
празнике и обреде током године припремало више врста
обредниххлебова,упородичномкругу,углавномусеоској
срединиамањеу граду.Ималисувеома значајнуулогуу
животупојединцаидомаћинства,јерсусматранинајпози
тивнијим обредним елементима који обезбеђују здравље,
срећуиблагостање.

Истраживањемобредниххлебоваобухваћенјепериоддру
геполовинеXXвека,кадајеуобреднојпраксиприпреман
великибројхлебова:погачаповојница,погачазакрштење,
поступаоница,великибројбожићниххлебова,младенчићи,
васкршњиколач,погаче заступљенеу свадбенимобичаји
ма,поскурице,славскиизанатлијскиколач.Свиовихлебо
виимајукомуникацијскуулогууразличитимобичајимаи
доданассусачуваниупракси,увећиниобичајагодишњег
и животног циклуса, иако је њихово пређашње значење
заборављено.
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Миграцијастановништваизселауград,модернизацијасе
ла, каои технолошкинапредак, допринели сунапуштању
обреднепраксе.ПоследњихдеценијаXXвека,обновљене
сутрадиционалневредности.Завећинуобредниххлебова
не зна се разлог због кога се праве, али јошувекпостоји
пракса њихове израде за велике празнике, попут Божића,
Ускрсаиславе.

ВиолетаЦветаноска,кустосетнолог

АПСТРАКЦИЈАМОГУЋЕГ,1.октобар

Мајсторсижеаформе

ЈеданодпарадоксауметностиТатјанеДимитријевићјестеу
томештојеонаистовременоприступачнаитаконеуловљи
ва.Почињекао„формалиста”исвојеформалистичкообра
зовањеуносиуистраживањаслободнеформе.Уметносту
којојнеманитрагапретњиилизебњи.Напротив,онатежи
данасокруживедромиспокојноматмосфером,позиванас
даучествујемоуотмениминепомућенимемоцијама.

Заштојеонанеухватљива?

Свеусвему,њениоблицисуједноставниадухкојимзраче
доброћудан.НекимаћебититешкодасхватеуметностТа
тјанеДимитријевић,мождазбогначинанакојионаусвом
раду усредсређује својумоћна чисто визуелне компонен
те–бојуисветлост,насуптилнепроменљивеодносекоје
постиже разним засићењима и градацијама транспарент
ног и постојаног, топлог и хладног – показујући изузетну
осетљивостзабоју.

Њеносликарствојесликарствонајсмелијихобрта,неочеки
ваниходноса,зрело,осећајноидетињебезазлено.Црпећи
снагуизбајковитемаште,успомена,носталгијеитла,ова
уметничкапраксаимаелементеренесансненепоновљиво
стиукојојсуздруженимонументалност,меланхолија,беси
страст;уметносткојамириФранческуиПолока–грубошћу
тесања најфинијих порука људског срца, као и узбудљи
вости и драматичности израза –што не спутава ауторову
лирскуприроду.

ПажљивпосматрачделаТатјанеДимитријевићбићеубеђен
дајетворацтогделастваралацвеликог,живогиодважног
интелекта;стила,изузетнозбијеног,страственогаопеттеч
ногиуглађеног.То језато јер,уметницапоседујеактивно
визуелнопамћење,брздух,којиуједанмахизнесепредочи
повезанесвеподаткеопредметностиидеје.ИзатоштоТа
тјанаДимитријевићимабуданукус,паумередом–доксе
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сликеуокуиглависастављају,даосетииизбегнехрапавост
игрчевитостјакогзбијања.

Најупадљивијејебогатствоуметничкогјезика,којисадржи
разноврсност тумачења садржаја и форме. Једна поетика
којајенедохватнаистрахзасумњичавеинеодлучне.Ми
саоностипрефињеностстила,набијеногмузикомиигром,
делују у најмању руку освежавајуће: посматрајући дело
ТатјанеДимитријевић,стичесеутисакпрочишћавањаме
мљивих ходника уметности. Карактеристично је, такође,
оношто би семогло назвати узвишеном величином, како
предметаиидејетакоистила.Умоћним,изузетнопоста
вљенимодносимаисистемима,онаконфронтираапсолутна
икрупнапитањатретманаформеиистинскогсадржајаком
позиције,каоистварностразлогазастварањеодређенеат
мосфере.Изузетнобогатсликарскијезикуметнице,итеме
накојејеусредсредиласвојсликарскиталенат,произилазе
из приступа, стила, који је, иако узвишен, довољнофлек
сибиландаобухватиимпресивнуживотнуразноврсностод
збуњеностиужаса,прекодатеситуације,доапстракцијемо
гућег.Формално,узвишенојеизражавање,наравно,опасан
јеподухваткојилакопрерастаунештобомбасто,опасност
коју ТатјанаДимитријевић избегава на разне начине – од
којих јенајзначајнијалепршаваиграсадржајнихслојеваи
структура.

Сликане секвенце се често уклапају у голе и једноставне
склоповепопутчистиходноса–бојаиконтраста–изазва
нихтемпераментомкојипулсирајућиконотирасастрашћу
–неостајућиисувишевисоко,исувишедугоутемпуствара
лачкогнапонаикреативногчина.Сапримеренимсмислом
запропорцијеритмоваисиметријеформулисанихсклопо
ва,сликесенаповршиуклапајуједнаудругузрачећиим
пулсомтранспарентности.Узгредваљанагласити,третира
нимоменти(акценти)остајупотчињенимислимаизкојих
произилазе.

Изаиста,контроладатеситуацијеједанјеодталенатакојима
уметниквладаодсамогпочетка.Наиме,ТатјанаДимитрије
вићјеустањуданеоколиша(каореткоко),дапосматрасвој
сижебезнервозе,дагабрижљивоиспитујеинапуштатачно
утренуткукадјеорганизацијасликепотпуна.Лакоћа,наиз
гледненапорнонапредовањеканекомодлучномзакључку,
својственајеaprioriсамоономесапробраниммоментима
сабраногискуства.

Збогсвегатога,онаостављаутисакуметникачијеконтрол
ноунутрашњеокосагледавасликукаоцелинуили,речено
другимречима–готовоувексмосуоченисачињеницомда
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апсолутновладасвојомекспресијом.Таконтроламожеда
одбије оне посматраче који траже необуздану спонтаност
којасекодТатјанеДимитријевићреткосреће.Наизгледиз
веснадивљинајеукроћена,извеснабујностспутана,тиме
њено сликарство није изгубило ништа од своје енергије.
Виталност ритмова и енергија јесте суштина епистемоло
гијеситуацијеутумачењуапстракцијемогућег–каква је
стеуметностТатјанеДимитријевић.Стогасеможеговори
тио кинетичкој апстракцији, увек способној даизненади,
мада опрезност није страна и непозната категоријањеног
уметничкогизраза.

Уједномтуробномизатвореномуметничкомдобу,онадржи
очиширомотворене,какобиславиласавршенствоидосто
јанство„доброобављеногпосла”.Питањемогућностипу
тева–којимасепошлоиликојимасенијепошло,природно
сепоставља–повлачисекаологично–исцрпљеностмогу
ћегсапретапањемциљеваижеља.Сталнатежњадаоткрије
ималичегаштонијевиделаилионогштојеизбегавалада
види,адабитонасликала,поставилајеуформатсвогсвета
идејаиекспресија.Затаконешто,уметникморадаодбаци
свепароле,аТатјанаДимитријевићтоичини.

ЉубишаДимитријевић,академскисликар

МЕЂУПРОСТОРИСНА

СликеТатјанеДимитријевић

Великајехраброствероватисликарствууданашњевреме.
Таверасенесуочавасамосаискушењиманајездебрзопро
мичућих покретних слика са интернета, телевизије, бил
борда,најездекоја,безобзираукојесврхејеизмишљенаи
упослена,претурапонашемскладишту,помеморији,сили
га даи оно са намаи својимпраисконским архиварством
поступа безобзирножустро, силовито и без размишљања.
Таконаснајездамноштванатуренихсличица,којенасоп
седајуизчасаучас,приморавадасепредамоповршности
илидасе,акосмодовољносмели,противњеборимо.Оду
векјеборбазауспењедухабилапривилегијамалобројних,
ониходважнихкојисенисузадовољаваливидљивимијед
нозначним,онихкојисуосетилиизналидањиховоместо
увременуовогасветаукојемсусезадесилинијеследбени
штвоиуклапањеуукус,жељеипоривемаса,негодуховно
витештво.Атодуховновитештвонеизабирамомисамиза
себе, из доколице, неког новог помодарства или радозна
лости,негоонобиранас,пуштајућинасдасебатргамоса
изазовима тутњавенезнањаиповршности.То јестеправо
изабраништво,иуовомвремену,каоиусвимпретходними
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онимнадолазећим,тојестеправипозивнааутономијуин
дивидуалног креативног духа, онај помоћу кога човек от
криваделовевечнонеоткривеног.

ТакоисликаркаТатјанаДимитријевић,радећиусвомате
љеу,узеленојудаљеностиодтркезабрзимипохлепнимус
песимазгртањамоћиипара,уградукојеовонашевремеде
лимичноостављапостраниодпретеранихнападахаотич
ностипогрешнихизбора–почијимправилимасеуСрбији
данасживи–такопосматрајућиидоживљавајућипросторе
свогградаињеговихсенкикаодајесамањиховсаставни
део,онапуштасебедазађеуинтуитивносттихпростора,
одавно већ пресељених у њену интиму, и да се по њима
креће,сликајућипутањетихновихпредела,истовременои
веомаличнихалиинезадрживоопштељудских.

Напрвипоглед,бојењенихслика,којеунаспродирунепо
средношћуиаутентичношћусвојихфизичкихособености,
остављајунанасутисакнаметнутихповршина,истакнутих
ипријатних,збогчега,окруженињима,можемодасеосе
тимобезбедно.Атоједиванпозив–тебоје–дасеуслике
уронинесамопогледом,негоидушом.Ичимсеослобо
димоутешнеспознаједаовесликенисуагресивне,данам
непотурајуникаквуморбиднуизопаченостмаште,чимесу
нас,посредствомсвојихапстракција,плашилиизаварава
литоликиуметници(иликовниимузички),негодатебоје
могуданампослужекаопозивзапосетутајновитојунутра
шњости,тектадазапажамодаповршинекојетебојеистичу
нисунасумичноодабранеирасподељене,негодасеонеус
постављајуодређеномритмикомнесвеснесензуалности.Те
крупне обојенеповршинемеђусобно су спојененевидљи
вимспојевиматајних,мистичнихурастањаиизрастања,из
дизањаиувирања,онепостојеуодређенимодносимаједне
садругима,патакозатварају(иотварају)имагинарнепро
сторенесвесног,просторесна.Јер,аконамсеучинидасмо
у некој од тих површина препознали, на пример, прозор,
огледало тамног језера, неприступачна врата, полице, сто
иличак,удаљини,неразазнатљивеантропоморфнефигуре
–чемунашасазнајнаприродаувектежи–миникаданећемо
моћидабудемосигурниунашупредставуинашеопажање,
јер, осимуподручју интуитивногинесвесног, нигде дру
гдемитаквеодносеповршинаипросторанећемопронаћи
ипрепознати.ИнтуицијаводимисаоирукуТатјанеДими
тријевићпопросторимаукојесереткозалазиикојисуувек
удоговорусаТајном,панамсеоткривајусамоделимично,
ачестоиснамеромданасзаварају.Ипак,акопођемотим
просторимаињиховимизбочинама,скровитимкутковима,
мистичнопрозирнимдраперијамаичестосамонаслућеним
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међупросторима,којеонискривајуиувекизновастварају,
мићемоосетитидасекрећемоида,умаглининејасноги
наговештеног,корачамопотлунеописивихзначења,инси
нуацијаистрасти.Веомаметепутањеподсећајунамиса
новидљивестазеТарковскогпопределима„Сталкера”или
„Носталгије”,илинатајанственатрагањабившихибудућих
пролазникана улицамаПариза, из романâПатрикаМоди
јана.Поредтаквихзидоваипотаквимплочницима,каква
су„ухваћена”платнимаТатјанеДимитирјевић,трагајуМо
дијановијунаципосвојојпрошлости,онојсвеобухватноји
свевременој,онојскривенојитешковидљивој,онојкојачи
ниједнојединоизаувексада.

То су простори у којима једино помоћу снова могу да се
пронађузаклоњенаврата,заборављенекључаонице,сећање
наводеуноћи,нанапуштеннамештајинадалеке,минуле
сеобе ко зна којих предака, у које сврхе, и којим стазама.
Пролазима,ходницимаисобамасноваводенассликеТатја
неДимитријевић.Али,нисутипризорипотеклиизједног
сна, нити их је сањала иста особа.Слике предворја и зи
дова,иподземнихрека,ипрашњавихзавесаизпуноснова
стојипреднама,доказујућиуправоонузаводљивумисаоиз
„Хиљадуиједненоћи”,коју јеПазолинионаконеспутано
приказаоусвомфилму:„Истинасененалазиуједномсну,
истинасеналазиумногоснова.”ТатјанаДимитријевић,пу
тевима своје снолике интуиције и загонетних сновиђења,
водинаскрозлавиринтенесвесногсигурношћумаштаоца,
који не познаје тачан пут, али који се креће вођен далеко
јачомсиломодзнања–интуитивнимосећањем.Зато језа
нас, посматраче или путнике по овим сновима, искуство
сваког такоотркивеногмеђупростора, укојемсмосе слу
чајемнашли,потпунодругачије,различито;непостоједва
човекакојиуволуменуједногсна(илимногоснова)могу
да осећају идентичан потенцијал тих простора, пролаза и
полуодшкринутихврата–свакоутискујесебеудимензије
снаитахрабростдасеуснуборавиидасеснуверујејесте
оноистинскоискушењенакојенаспозивајуТањинеслике.
Искушењедасечовекодважиканепознатимпутевима,ка
онимакојихсенашасвестинесећа,којијојостајуускра
ћени,акојичувајутајнуСмисла.Идоклегоднаовомсвету
будупостојалелучоноше,уметници,којисупрвипрошли
неразазнатљивимдрумовимаупотразизарадошћуСмисла,
акојиондапожеледаинамапокажупут,какобиСвезнање
нашегнесвесноготворилопреднамавратасвојихмудрости
итајни,дотлељудскаврстанеможедазалутастранпутица
махуманееволуције.Памакартихлучоношаданасибило
мало–њиховамоћињиховаулоганикадасенеисцрпљују:
они,башкаобиљнасемена,могувековимадачекајучасу
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којем ће се расцветати суштинањихове прозорљивости и
духовнедалековидости.Такодаискушењаостају самона
нама:хоћемолипоћипутемкојимрастенашедуховноса
знање,укојемсвезнајућанесвестпостајеизворутехеуму
дростиибескрају,илине.СликеТатјанеДимитријевићпо
зивајунасдакренемозањимаијасамсигурандатребада
имсеодазовемо.

БориславЧичовачки,Београд,25.IX2015.

СПОЗНАЈАТАЈНЕПОСТАЊА,15.октобар

Слике Ненада Станковића свет су за себе – метафизичке
димензије,специфичногуметничкогимпулсаијаснодефи
нисаномпочетномидејом.Ритмичкисклад,хомогени ток,
широки распон асоцијација између знаковног, ритуалног
исакралног,резултатсуозбиљногликовногразмишљања.
Способност усложњавања и повезивања искуственог, до
живљеног,виђеногиизмаштаног,уклапајусеууметников
системвредности.Сугестивностдоброгцртачаисликарски
рукопис перфекционисте, окосница су добре композици
онепоставкеи јаснеформе.Попутдоследногсценаристе,
ауторповезујеглавнеактересатранспонованиммистерио
знимсветомприроде,стварајућиаутентичнинаративслике.
Уцентралномделујекатарзаилисепаккомпозицијагра
диизвишецелина,јаснодефинисанехоризонталнеподеле.
Поентајесуштинаживота,људскогпостанкаитрајањана
планетиЗемљи,сасегментимасадашњегибудућег,митског
ипоетског,којисеунекомконтекстудодирују,прожимајуи
кружепопутвечнеенергије.

Станковићеви насликани светови су препознатљиви, ви
шезначни, опипљиви, метафорични и симболични. Пре
димензиониранапчела–матицачува својецарство саздано
од савршеног шестоугаоног саћа, док радилице гњуре у
трубицамаедемскогцвећаилижурекакошници–вршки.
Звезданапрашина,попутчестицаманастирскепатине,зао
кружујевреднускупинунаистиначинкаоифигуруцрно
рисца са троугластомкукуљицом,што сећа на св.Симео
на.Далекоодововременог,хиландарскимонахуроњенјеу
некаквучуднумашинерију,попутренесансногалхемичара.
Немањићке задужбинеилидеспотоваРесава,укомпонова
не су у ренесансне ведуте, са атмосфером затишја сутона
ибогобојажљивости.Међукуламаикуполамазвекећупан
цириратника,калиграфиисписујусвојеиницијале,појусе
византијскипсалми, а клепалопозиванамолитву.Имаги
нарни,шиљастивисовиимаглиненасукалисупрепотопску
Нојевубарку,сараширенимбелимједримаизмитаоЕгеју
икрсташ–барјакомнаврху,наликмлетачкојгалији.Свесе
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са разлогом измешало, јер се тако развијала цивилизаци
јаодПостања,Старог завета,прекоантике, средњегвека,
ренесансе до наших дана са претећом глобализацијом, од
којеауторсаразлогомстрепи,поручујућидајецелокупна
европскацивилизацијанаветрометини.

Лазурнинамаз,сведенитоновииодмереностусазвучјима
боја,дајунарочитуестетскупиткост.Свејенасвомместу,
јасно и уравнотежено, зналачки постављено као на плат
нима старих мајстора. Светло и сенке, белина која исија
ва,одностоплогихладног,мирногиузбурканог–складна
су целина и резултат вишегодишњег искуства, стрпљења,
талента,вештинеизнања.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

НОВИПОГЛЕД2,12.новембар

ИванПавићјеједнакоубедљивсликаримозаичарсапотпу
нодефинисанимизразомиконцептом,акојисеуреализа
цијиуметничкогимпулсапонашакаонајпрецизнијимате
матичар.Препознатљивјепострогомнаративуспецифичне
симболике,фантастике,геометризацијеипрочишћенеасо
цијативнеапстракције.Његовирадови,одпочеткадокраја
стварања,добросуизбалансиранеисведенецелине,уком
понованетакодаимсенебимоглоништанидодати,нити
одузети.Уметничкискладрезултатједуховнеузвишености
и мудрости наслеђене од старих народа, што је проткано
крозфилозофијуисточњачкихрелигијакојаупућујенамир,
медитацију и чистоту душе.Одабране артефакте повезује
личномпричомизмеђуреалног,ритуалногисакралног,оме
ђавајућиихстрогомконтуром.Његовисветовираспоређени
сууатмосфериодсјајазоре,кристалнојасногподневаили
млечнобелемесечине,рефлектованедијагоналнокрозне
прозирноцрнилоноћи.Дозираномумирујућомбојом,која
самократкимакцентимапулсираидубинскиисијава,наста
јухармоничнисклоповиоптичкеравнотежекојикаодаоду
ховљавајупосматрача.Коцкицеплеменитогкамена,ахата,
лапислазулија,кварца...,исеченесуисложенедоперфек
ције,поспецифичномуметничкомсистему,каодасерадио
изузетномкомадунакита.Поштовањематеријалазаправоје
поштовањеприроде,Творца,земље,сунцаинеба.

ОливераГаврићПавић јесликарка згуснутихбеоградских
амбијенталних целина, затворених доминантном масом
препознатљивогХрама, сапростиркомкојалебдиифигу
ром жене попут арабеске у првом плану. Асоцијација на
средњовековне Рахеле, импресионистичке купачице или
продавачицељубави,сецесионистичкеженскефигуреисве
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даљенасликанеилиисклесанеженскеоблеформе–њено
суосновнополазиште.Вођенаузвишеномлепотом,тежећи
универзалнојхармонији,употразизаидеализованомстра
номживота,ауторкаповезујеснажнедоживљајестварајући
специфичну синтезу садашњег тренутка, могуће спознаје,
ванвременскогимистичногзаноса.Онакокакосењенеак
терке лагано померају, протежу, савијају руке изнад главе
каодаскидајуодећу,такосеразмотаваковитлацнитиоко
њиховихзглобовапопутАријаднинепређе.Свакасликаје
поетска целина, са нотом љубави, духовности, нежности,
којаносиженскипечатиопчињава својоменигмом.Сли
кајућисвојубеоградскувизијутајанственихсновиђења,ау
торкауводисложенеколористичкеиритмичкеодносерас
кошнихјаркихбоја,штопленесвојомзвучношћуидопри
носенаглашенојфантазији.Оптичкуравнотежуправесенке
којимаседочараваатмосферасећањаисентименталности,
каоиштимунгапоетскетишине.

Својимколорисанимцртежима, са елементима акварелаи
пастела,СлавицаМарковић нам открива убедљив и озби
љан уметнички чин, реализован у једном даху, са јасном
суштинскомидејомчовековогопстанканапланетиЗемљи.
Потпунодефинисанизразиконцептфигуративцаидоброг
цртача,развиосеураспонудимензијаодестетскогкаерот
ском, у прочишћеном простору савремене сценографије.
Стваралачки принципи полазе од успостављања наизглед
немогућегспојаповршинскогипросторног,апстрактноги
реалистичног.Путодчудеснозамршеногсплеталинија,са
елементима исконске игре контраста жустрог, искричавог
илизаобљеногпотеза,водиодовлашназнакаформиљуд
скогтеладодефинисаногобликакласичноглежећегакта.
Танкинамазикречнобеле,прашкастинаносиграфитноцрне
иакцентигустогултрамаринадопуњујусесадоминантним
цртежомдајућимупластичностиубедљивост.Асоцијације
личног, емотивног и проживљеног упућују нас наженску
симболикуиприватност,настрепњеислутњеауторке.Уну
трашњадуховна и психолошка стања ликова дата су кроз
заустављенпокретигест,докширокизамах,темпераменти
снажнаекспресијаодводеуиронију,алузију,гротеску.На
сликанекрокилобањеупрофилузамењујупортретедама,
јерсусечовековистраховиоопстанкуиголојегзистенцији
показалипотпунооправданим.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

БЕЛИНЕ–СПИРАЛА,26.новембар

Изложба слика и објеката Гордане Чекић под називом
„Белине – спирала” представља још један важан пунктум
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у стваралаштву ове уметнице које је започело на прелазу
у90тегодине.Презентованисумањирадовиплусдваве
ћаформата,штоимасвојеобјашњење:осећањеприсности
уметнице са мањим комадима, који јој омогућавају да на
најтананијиначин„ухвати”светлостибоју,иодњихових
сублиматаствористилизоване,компактне,пулсирајућефор
ме.Стимувезијеиритамизлагања–којиперсонифику
јеритамстварања,каоиритамгруписањаслика,аондаи
њиховосједињавањесадатимокружењем.Могусеназвати
„амбијенталнимкомадима”,јеризлазеизформатаиулазеу
спољашњипростор,креирајувизуелниамбијент,атакођеи
самипружајуилузијупростора.

Бела,сива,плавауљанабојапросијавајуисподслојевитих
наноса творећи амалгамскумасу сапарафином, тепризи
вајунепостојаност,променљивост, алииталожење,попут
својеврсног палимпсеста. Гордана Чекић експериментише
саупотребнимматеријалимаипредметима:тилом,златним
листићима, провидним фолијама, стаклом (огледалцима),
епруветама, клиритом, помоћу којих гради тродимензио
налнодело;убацујеихприликомсамеобраде,прочишћу
јењиховозначење,тетакопремештенииуведениуоквир
уметности, мењају своју семантику, референтност, исто
времено изазивајући другачију перцепцију и рецепцију.
Техникањенихрадовауказујенапроцесуалностимануел
ност,самимтиминаособеност.Њиховувредностналази
моузадовољствучињења,минуциозномгесту,тепраћењу
дејства које се производи на самој подлози и на релацији
унутрашњост–спољашњост.

Следећештозапажамојестетананостикрхкостњенихра
дова, попут људског бића супротстављеног агресивном
животномокружењу,илипакпрозирностизвајанематери
је налик вредној камеји. Минималистички по форми, ве
занисузаауторкиносуптилноистраживањенајпреформе
–најчешћеталасастелиније,примарнеисекундарнебоје,
итактилнеповршине,апотомиструктуреслике,добијене
одметафизичкихдимензијапростора/временаисветлости:
простор је дат геометризованим призорима са доминира
јућомелипсом,односноспираломкојаизлазиизваловите
подлоге;времесеконструишемеђусобнимкомбиновањеми
низањемовихоблика,њиховимтрајањемупростору,асве
тлостјеиманентнавибрирајућојсликарскојматеријиизкоје
изничеспектарбоја,наликдуги.

Иако малих димензија, радови теже просторности и очу
вањуприродногпоретка,укојемспираласимболизујеоно
елементарно,примарно,алиислободустваралачкеимпро
визације,речју–бесконачност.КодГорданеЧекић,спира
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лајепримењенаусамомпроцесуграђењаслике,усинтези
текстуреицрвене,жуте,плаве,наранџасте, зелене,љуби
частебоје,каоипроцесамоделовањаобјеката–савијањем
еластичногматеријалаињеговимусмеравањемуразличи
тимправцима,увртањемврхова (односноивица),штопак
образује путање изнутра ка споља и споља ка унутра.На
изложенимрадовима,датајеувидунеколиковаријацијако
јеносесимболичност„књигеживота”,односносвиткашто
сеодвијаилизавија,атакођеиметафоричносттворевине
начињенељудскомруком.

Доовогциклусаслика,ГорданаЧекић једошлакрозпро
мишљање и сагледавање, знање и искуство; стога, њени
амбијенти које креира захтевају комплексно и сензитивно
тумачење,потребудасесањимауспоставипосебаноднос,
личниијединствен.Ипак,какопишеЂулиоКарлоАрган,
промишљањеуметностиможе„позитивнодаутиченанове
начинеестетскогискуства”,којеминаовојизложбисвакако
идоживљавамо.

ДраганаМартиновић,теоретичаруметностиимедија

РИБЕ–ИЗМАШТАНОИСТВАРНО,
10.децембар

Рибеистовременопредстављајудоминантанфеноменипо
кретачку снагу на свих 4.000 колажа уметника Миливоја
Богатиновића.Исконско,измаштаноистварносеизмешало,
расплелоиискристалисалокрозпосебанкреативниимпулс
талентованог ствараоца и упорног истраживача. Тема ри
безаснованајенаисторијскомпрожимањуодпрапочетака
цивилизације,Лепенскогвира,Винчанскекултуре,антике,
блиставих мозаика хеленизма, фрескописа средњовековне
Грачанице,мртвихприродафламанскихмајстора,пасведо
данашњихдана.Уметникзавиднихкреаторскихпотенција
ла,којипресвегасвојимнајтананијимчулимазапажаиис
тражује,базиракомпозицијеусвомомиљеномареалу,кроз
трагање и игру.Стваралачки духМиливоја Богатиновића,
свесноилинесвесно,ипаксенајвишеослањанамеморију
хеленистичкихподнихмозаикаиотудајеприсутанспеци
фичанhorrorvacui,односностраходпразногпростора.Чи
таварасположиваповршинаиспреплетанајефантастичним
облицима,пачестопипциилелујаваперајаизлазеизравни
сликенапаспарту,штодајепосебнуживотност.

Уликовнимаранжманима,попутминуциознихслагалица,
укомпонованих од виђеног и стварног света, пребогатих
морскихдубинаиизмаштанихфантастичнихбића–доми
нираликовнојезичкадоследност.Неисцрпнаризницаемо
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ција, које аутортранспонујекрозсучељавање заталасаних
површинаиширокогспектрабоја,напрвипогледјеистог
ликовногрукописа,алиакосепажљивијезагледамо,виде
ћемодасвакиколажносинештоново,другачијеинепоно
вљиво. Варијације одабраног мотива зависе од инвенције
аутора и расположивог материјала, облика, нијансе и бо
јеситноисцепканогпапира,којисеслажеиуклапапопут
рибљихкрљушти.

Сликесуослобођененарацијеизборомразличитихоблика
рибакаоосновнеинспирације.Јаснакомпозицијасложена
јеодпрецизнодефинисанихактера,изграђенихслојевитим
колажирањемелемената,крознепрестаноумножавањеви
зуелнихаспекатанабелојилицрнојпозадини,штододат
нопојачаваимпресију.Колористичкизвонкиилипастелно
утишанитонови,ускалидомонохромности,дајумелодич
ностосновнимпостулатимаБогатиновићевеиконографије.
Игра рефлексијама боја и сучељавањем глатких и затала
санихповршинаносиунутрашњудинамикуиоткриванам
уметниковеафинитетекапосебнојорганизацијипростора,
што отвара бескрајне могућности ликовног изражавања и
експериментисања. Жива форма, префињена декоратив
ност,ефектниритмови,богатствообликаичистепиктурал
ности,сударреалногииреалног,лиризам,поетичност,нота
носталгије,наговештајтајанственогидуховнарефлексија–
начинисуликовногсаопштавањауклопљенихусимболику
ипоетизацијумелодијемора.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

СВЕСНОИГРАД,23.децембар

Уграђењунаратива,СнежанаПетровићнаставља са упо
требомпризораконкретнестварностиодкојихствараилу
зије,непрекидноосцилирајућиизмеђумикроимакросим
бола,фантастикеипсеудостварности,каоиизмеђусвесног
и подсвесног. Да би досегла целовиту представу, она пре
свеганастојидапостигнеинтегритетслике,ипросторнии
наративни.Непрекиднопреиспитујућисистемкојијесама
поставила, заправо га држи на одстојању разарајући силу
сумњеи такоуспевадаодржицеловитостликовногили
терарногсадржајапризора.Основниелементикојеауторка
користидабисинтетизоваласликуизвируизсимболичког
системакојијеустановљентокомдосадашњеграда.

Градовикаопозорницерасцепа(илузија–стварност,свест
–подсвест),механизмикаоизворпокретачкеснаге,летећи
објекти, људи/лутке, киборзи, енергетске цеви као прено
сиоцинеуништиве енергије, свевидећеоко,предметикоји
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асоцирајунадетињство,каоисложенааутобиографскасим
болика–коначносууједињенииформатираниутродимен
зионалнимустројствимасликâ–објеката.

Токомдосадашњегуметничкогразвоја,СнежанаПетровић
је, полазећи од академског поимања графике, преко екс
перимента и креација у техницимецотинте, каои градње
сликовних симбола и алегоријских система, ушла у фазу
испитивања простора и креирања амбијената, делимично
ре/интерпретирајући, а делимичнои стварајућинову сим
боличкулинију.Уперцепцијислике–објекта,омогућилаје
кретањепогледаупростору,уздизањеиспуштањекалини
јихоризонта,слободанизвортачкепосматрања,сразличи
тихпозицијаупростору,каоициљнетачкегледања.Слич
но сукцесивним фотографским снимцима, слику–објекат
могућејесагледатикрозбезбројкраткихпогледа,односно
концентрисанихпојединачнихдоживљаја.Просторунутар
слике–објектаукључујеивизијуприроде,алинебилоко
јипредео,већпејзажнастањенвисокимчемпресимакакве
налазимокодренесанснихсликара,ау20.векуикодсимбо
листа.Увођењемоваквогпредела,хоризонтпостајелинија
разграничењадокоједосежесвесно;свештојеизалиније,
„с ону страну”,може се сместитиудоменнагонаи таме,
овдепостављенихубезбедноспремиште.Поштојеизбегла
замку подсвесног, ауторка је сада у већој мери посвећена
механизмима који одржавају област свесног, рационалног,
егзактног.Такође,ускладусадосадашњимрадом,гдесеу
свакој етапи показало да стварање за ауторку представља
не само естетичко већ и етичко питање, она наставља са
обликовањемодговора.

ДрЈаснаЈованов,историчаруметности
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ДушицаДудаМиловановић

(1954–2015)
ЛоранПаскије,научник, јунакромана„Хроникапородице
Паскије” Жоржа Диамела, неразумевајући незадовољство
лаборанта,кажедаониматакочаснуиважнуулогу–даје
помоћникнауке.НашаДушицајебилабашто–целогсвог
радног векапроведеног самоу једној установи, Заводу за
проучавањекултурногразвитка,билајепедантанипредан
помоћникнауке.

У Завод је дошла одмах након завршене Средње библио
текарскешколе,јединственесредњестручнешколеуСрби
ји,којаједосвоггашењаутомоблику,осамдесетихгоди
напрошлогвека,ишколоваланизгенерацијакњижничара,
драгоценихсарадникаубиблиотекама.Наконниза година
проведенихустатусухонорарногсарадника(штозбогпре
преке проузроковане систематизацијом радних места, а
добримделоминеправедно)примљенајезасталногкњи
жничараОдељењазадокументацију.Првочегасесећамиз
тогпериодаједасењенодноспремарадуињенаискрена
посвећеностЗаводуниучемунијеразликовалапреипосле
пријемаусталнирадниоднос,штоиначенијечестслучај.
Друго,имноговажнијејештомејекадасамдошлаЗавод
нештопослење,иакосамјојбиланадређенидокументали
ста,управоонанаучилаосновнимбиблиотечкимпослови
маидокрајанашесарадњеканалисалаимоју,иосталих
радникаЗавода,разбарушеносткадајеречостручнимби
блиотечкимпословимаиодносупремафондуОдељењаза
документацију.

Али,дасевратимонапочетнуконстатацијудајеДудабила
помоћникнауке.Наиме,напочециманашеграда,Одељење
документацијеЗаводасепрофилисалокао,умногоме,једин
ствениобликслужбепознатеустручнимкруговимакаоспе
цијалнабиблиотека.Доксусеосталеспецијалнебиблиотеке
углавномбавилеприкупљањемиобрадомкњигаичасописа
релевантних заобласту којој суделовале,Документација
Заводајебиласуоченасачињеницомдатребадаобезбеди
подлогузанаучнуипримењенуобрадуједногновогискоро

УСПОМЕНА
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неомеђенеогподручја–културногразвитка.Тајзадатакније
самоизискиваоприкупљањеиобрадукњига,штојеиначе
предметобукеубиблиотекарскимшколамавећјеподразу
меваоприкупљањеширокелепезеразличитихдокумената,
статистичкихподатака,исечакаизштампеислично,штоје
захтевалоидодатноразумевањеподручјакојимсеЗаводба
ви,аутомесмосвибилинови.ПосебанзадатакОдељења
документацијебио јеизрада такозванихдокументационих
пројекатакојисуподразумевалиготовохеројскенапореда
сеанкетирајуизворииприкупештојемогућесвеобухвани
јиподациунашојсрединикојаникаданијеималапревише
слухазаважностчувањаархивскихподатакаидокумената.

УобављањутихзадатакаДушица јебиланезаменљивса
радник.ДанимајеупорнотелефониралаширомСрбијеиЈу
гославије,обилазиларазнороднеинституције,анализирала
старуштампудабиприкупилаиобрадилаподатке.Свеје
торађенобезолакшицакоједанасомогућавајукомпјутерии
електронскебазеподатака.Кадајеонабилаангажована,ру
ководилацпројектајемогаобитисигурандасуподацитач
ниисвеобухватниудатимоколностима.ТакојеДушицау
великојмеризаслужназанастанакпионирскихпубликација
каоштосу„Наградеукултури”укојојсупрвипутпописа
несвемногобројненаграде,њиховидобитници,делазакоја
сунаграђени,члановижиријакојисуихдодељивали,ико
јаједугогодинабилајединареферентнапубликацијазату
област.„ВодичкрозустановекултуреуСрбији”билајепрва
публикацијакојајепружиласвеобухватанувидуинститу
ционалнукултуруСрбије.Најобимнијапубликацијанакојој
јесарађивалабилаје„Прегледзначајнихинституцијакулту
реуЈугославији”,којајерађенадаприкажекултурнепотен
цијалеземљеназаседањуУНЕСКОауБеограду1980.го
дине.Ово,наравно,нисусвипројектинакојимајеДушица
сарађивала,већонинајобимнијиинајзахтевнији.Увреме
највећихактивностиипроцватаЗаводазапроучавањекул
турногразвитка,кадасуузпословеизрадеплановакултур
нихделатностиињиховиханализарађениибројнисоцио
лошкинаучнипројекти,обичајјебиоданасвакомпројекту
будуангажованиидокументалисти,дабирелативномалом
бројустручнихинаучнихсарадникаолакшалипосаоибили
помоћницинауке.

Каојединидокументационицентарзаобласткултурнограз
витка,Заводјебиоместогдесупомоћилитературузаиз
радудипломскихисеминарскихрадовамоглидадобијуи
бројнистудентиразличитихфакултетанакојимасусепро
учаваликултуролошкипредмети.Душицајеувекљубазно
ипреданопомагаламладимљудимаданађуоноштоимје
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потребно,алиидаихупутиналитературуиизворезакоје
нисунизнали.Кадасеотворилакатедразабиблиотекарство
ибудућеколегесунереткодобијалеодњепрактичнаупут
стваипомоћ,јераконисузавршилибиблиотекарскушколу,
каоштонијанисам,недостајаласуимнеопходнапрактична
знањакојајеонапоседовала.

Алионопочемућуја,аверујемисвиостали,памтитиДу
шицујетоштојеонабиладобридухЗавода.Какојепро
вела цео радни век уњему, није га делила од своје куће.
Бринуласеосвакомчовеку,освакомспољњемсараднику,
сваком студенту повремено ангажованом, спремачицама,
ложачима.Сасвима јебилапријатељисвако јесвраћаоу
њенуканцеларијудапопричаилијесамопоздрави.Билаје
спремнасвакомдапомогнеубилочему.Бринуласеофон
дудокументације,озгради,олози,оцвећу–освиманама.
Билаје,речју,нашаДуда–некоблизак,топао,незаменљив.

СветланаЉубоја

ДушицаДудаМиловановић
(1954–2015)
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу часописа: kultura@zaprokul.org.
rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи). 

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 

УПУТСТВО



292

УПУТСТВО

је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 
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5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.
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5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти 
о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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