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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ЛАЖИЊЕНИЖАНРОВИ
КадаједанјунакиздрамеТенесијаВилијамсаМачканауси
јаномлименомкровукажедабимогаонаписатичитавукњи
гуолагањуадаипакнеобухватитему,теречинеоткривају
самодирљивонаивнуинеупитнуверуумоћкњигекакву
имајусамооникојиихнепишуинечитају.Реченицуизго
варабогатиплантажерсаамеричкогЈуга,човекнасамрти,
упокушајудаобјаснисинукакосемораживетиусветуи–
какосемораживетиубраку.Носложеностсупружничких
односанећебитинајважнијадимензијамишљењаолажи,
премдабисециницинајрадијепозвалинавишевековнире
позиторијумтезаоженскојнесталностикаоузрокуиизвору
свакогпокушајадасепобегнеодистине.ПопутВилијама
Фокнера,великогповесничараамеричкогЈуга,ТенесиВи
лијамсдревнетрагичнеконфликтепреводиуамеричкикод,
пишућиојунацимакојисегаделажи,алисупринуђенида
лажу:Вилијамсдрамскимјезикомпроговараообманамаи
опсесијама,фиксацијамаиилузијама,слепилу,заносуифа
натизмучакиондакаднамсеучинидапишеунаивномили
безазленом,комичномилиромантичномкључу.Уосталом,
његовајунакињаСерафинаделеРосеизТетовиранеруже
удовиштвоживиузнакуидолатријеифетишизацијепокој
никасведокнесхватидајењенофанатичнообожавањеза
снованонаоптичкојилузији:њенајебескрајнаљубав,или
оноштољубављусматра,текстраснажељадавидиверност
изаностамогдеихникаданијенибило.ЗаСтенлијаКовал
скогилузијајезаклетинепријатељистине,заБланшДибоа
илузија је нужна стратегија улепшавања истине. Трамвај
званижељаијестетрагичносведочанствооузалуднимпо
кушајимадасестварностучинисношљивомузпомоћугод
нихлажикојеуметностплетеокоживота.Комадпоставља
иегзистенцијалнаипоетичкапитањаотомегдејеграница
између безазленог улепшавања стварности и грубе обма
не.Некаквамераистинекоја јепостојалакодШекспираа
огледала се у театарској конвенцији која је „гарантовала”
дајунаккојиизговарамонологнасцениувекговориисти
ну(својуистину,додуше)вишенепостојикодВилијамса.
Монолозињеговихјунаканисуритуалсамооткривања,већ

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ
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само суптилнији механизми позирања и маскирања. Мо
нолози се претварају у контролисану лаж која оправдава
чињеничностањествари,одвишепроблематичнодабисе
сматраловечитомистиномбића,чимесесамо још једном
доказујештасесвенеумитномењаукњижевностикадасе
мењаисвет.

ИмеВилијамсовогјунакакојидефинишебезуспешнипро
јекатписањакњигеолагањујеБигДеди,ВеликиТата.Ако
сепоиграморечимаиозначитељимамоћи,моглибисмодо
ћидозакључкаданисамотацсвихстваринезнагранице
лажи.Ниграницедејства,ниграницедефиниције.Далије
дефиницијалажиисамажељадаверујемо?ВеликиТатаов
деподразумевадајеКњигабескрајанпросторукојистаје
све:сложићемоседајењегововиђењенаивноизперспек
тиве сваке науке.С друге стране, он невештоформулише
јасну свест да лаж, иформоми садржином, надилази све
могућностиидентификације.

Лагање је једаноднајстаријихобликаљудскогпонашања,
најстаријасоцијалнапраксаињенеетичкеимпликацијеза
висе,неретко,одкултурног,политичкогифилозофскогкон
текста.Мимезис,начелоимитације,можедасесхватикао
лаж,алипонајпрестогаштоселажграничиисаилузијом
исачаролијом.Чувенаје,уосталом,реченицаенглескогре
несансногпесникаФилипаСиднијаизњеговогпоетичког
списаОдбранапоезије„песникникадништанетврди,дакле
никаднелаже”.Филозофијапостмодернеговориоериси
мулацијаукојојдоминантнипроцесивишенисуимитација,
дуплирањеилипародијанего„замењивањестварногњего
вимзнацима”,какототврдиБодријаруСимулакрумимаи
симулацијама, помињући чак и „недостатак стварног”.Да
ли то значида суштинаи смисаонестају уигри знакова?
„Писањенеможеопонашатизбиљуизравно”,тврдитеоре
тичарДејвидЛоџукњизиНачинимодерногписања,„може
јединоопонашатиначинемишљењаиговорењаозбиљи,те
другеначинеписањаоњој”.Лоџинсистиранатомеда је
окосница постмодернистичке књижевности идеја о свету
којесеопиресвакомнастојањуинтерпретације,поривукоји
јенезадрживикомпојединацнеможеодолети.

ИзучаваоцифеноменалажиИнгоБеренсмејериЕндрјуХад
филдуовегодинеобјављенојкњизиЛажукњижевностии
културираногмодерногдобаподсетићенасдалажпочиње
приступањем имагинације у стваралачки чин, односно да
сеупериодуодшеснаестогдоосамнаестогвекакњижевно
стваралаштвоуспостављакаопросторидеолошкебиткеиз
међуморалногимперативадасекажеистинаиподесности
лагањакаодруштвеногиполитичкогчина.Ноистосутако
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моглинаписатиидалажнастајесапочеткомверовањаува
љаностилегитимитетиндивидуалногискуства.Такобисмо
доменлажиибезпомоћиТенесијаВилијамсапроширили
надискурсољубави;јер,санастанкомидејеоромантичној
љубави,настајеииндивидуалност,ајошбисмотрубадури
маиздванаестогвекаморалипризнатидасубилипрвикоји
суљубавпредставиликаоличниодносдвеособе,инаугури
шућисхватањељубавикаоличногискуства:ЕросиАгапе
дотадасуоличавалисамоимперсоналнаосећања.

Уметностикултурабаратају,свесноилинесвесно,несамо
илузијама,већифалсификатима:коликогодсетемалажи
тицаламаштеиизмишљањакаокреативногпроцеса,важан
покретач за анализу овогфеномена јесте имучна свест о
недостаткуаутентичностикојанелагодомиспуњавасваког
уметника.Фалсификатможебитиисећање,којереформа
тира прошлост и мења чињенице; сублимација искуства,
или његова издаја. Нови жанр говора о лажи наступа са
дигиталнимтехнологијама, будућида се сапочецимаши
рокеупотребеИнтернетауспостављаиидејадајеукинута
једносмерносткојајекарактерисаласвепретходнемасовне
медијеидајеомогућенаинтерактивностутемељенанаде
мократији.Успостављенајеиједнадругаидеја,тезадасе
увиртуелномпросторуствараидентитетнезавистанодна
шегреалног,идентитетзакојивишенисмосигурниукојој
насмериодређује.Усвакомслучају,односпрематекстунај
радикалније семењанаконстварањавиртуелнедимензије
комуникацијеиегзистенције,јертектадаонодстатичнеи
непроменљивепостајединамичкакатегорија.Тимесемења
иодноспремалажи:укључивањереципијентаустваралач
кипроцескојимседигиталнетехнологиједичеподразумева
иамбицијудасествориилузијастварностикојавишеније
репликапостојећегстањаствари.

Разликеизмеђуфантастичногиреалног,аутентичногиза
мишљаногнисујасне,аграницеизмеђуцарствареалноги
могућег нису уочљиве.Није загонетна и недокучива само
границареалногизамишљеног,негоиграницаизмеђусвета
итекста.Раздвајањекреативногиистинитогоднеистини
тогидеструктивногостајенеразлучивидеохуманистичке
потраге за конзистентношћу, целовитошћу, идеализмом и
монолитношћувредности.

Лажи може бити безброј, видећемо, али су истине само
две: истина уметничка, и истина животна.... Истине Љо
се,ЏанетВинтерсон,ФилипаК.Дика,СтенлијаКјубрика,
Алмодовараиосталих јунакатекстованастраницамакоје
следесамосудеонаративапотрагезаграницамалажи–и
могућностимастварања.
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УДК 321.17:929 Стефан Немања

                                321.17:929 Манојло Комнин
      821.14’04.09

прегледни рад

НЕСВЕДОЧИЛАЖНОНА
БЛИЖЊЕГАСВОГА
МАНОЈЛОКОМНИНИ 

СТЕФАННЕМАЊАУДЕЛИМА 
ВИЗАНТИЈСКИХБЕСЕДНИКА 

XIIВЕКА
Сажетак:Раднастојидапрвоодредизначењепојмалажипој
мовеизведенеодњега.Осврћесеинасхватањелажиухришћан
ству, каотемељуевропскецивилизације,односноунововековној
философији. И док хришћанство прави оштру разлику између
истинеилажи,дотлефилософијаовуподелурелативизујеиобе
смишљава(Шопенхауер).РадпотомнаводиописодносаМанојла
КомнинаиСтефанаНемањеубеседамаКонстантинаМанасија
иЕвстатијаСолунског.ОбабеседникауздижуМанојла,дабигау
једномтренуткуизједначилисаБогом.Немањипакдајуепитете
којисеуглавномвежузаСотону.НасупротњимаСтефанПрво
венчаникадапишеЖитијесвомеоцу,лепимбојамаописујеицара
Манојла.Последицецаревихосвајањасуубрзлонесталенестан
комВизантије, а дело великогжупанатериторијалнопрошире
ње,стицањенезависности,оснивањеХиландарајенаставилода
траје.НакрајуНемањајеипостаосветитељ,штоМанојлоније.
Закљученоједалажизреченаодсилнихимоћнихнетрајевечито.

Кључне речи: цар Манојло Комнин, велики жупан Стефан
Немања, Константин Манасија, Евстатије Солунски, лаж,
лажно

Насамомпочеткурада,требалобидаодредимомогућезна
чење појма у контексту који је предмет интересовања. У

ЂОРЂЕ ЂЕКИЋ
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овомслучају,тојепојам–лаж,каоипојмовикојисеизводе
изњега.

УречникуЈАЗУнаводиседајеоваречпрасловенска,што
указуједасусвестотомештајелажималиСловенијошу
својојпрапостојбнини.Подњомсеподразумева:даоношто
јереченонијеистинаидаонајкојијеизговараимасвесто
томе,дајенештосупротноодистине,дајојјециљдапре
варидруге,којиповерујууњу.ОнасесупротстављаБогуу
изреци–санјелажа,аБогјеистина.Појамлажанобјашњен
јенапримеру:кадасеочељадетуговорионоштоније.Ла
жљивиљудинеидууРај.Одлажисе,лажјунеослобађа.
Оникојиговорелажионекоме,називајусеохоли.1

РечникСАНУтакође даје своје тумачењелажи.Осимне
кихвећизнетихпримера,наводиседа јелажанонај:који
свесно,намерноизносинетачност,којинеодговараствар
ности, погрешан, нетачан, изазваннеискрениммислимаи
осећањима.Појављујесеиизразлаженоша–заоногкоји
преносилажи,амибисмододали–немораточакнисве
снодачини.Такође,наводисеипојамлажикати,односно
говоритинекомдалаже.Збоглажисеународномверовању
сматралодаседобијаипликнајезику,такодакадасенеком
кажедаимапликнајезику,говоримуседалаже.2

Речниксрпскогјезика,којијеиздалаМатицасрпска,кажеда
јелажнамерно,свесно,изреченанетачност,неистина,обма
на,превара.Појамлажанзначинештоилинекогпогрешно,
нетачноприказати.3

У Филозофском речнику лаж је одређена као тврдња су
протнаистини,аизносисесанамеромдаседругидоведе
узаблуду.4

У „Правној енциклопедиjи” појављује се неколико појмо
вакојисеодносеналаж:лажниисказ,лажниновац,лажна
исправа,лажнопредстављањеилажнопријављивање.Све
наведенерадњеспадајуукривичнадела.Лажниисказмо
жедатисведок,вештак,тумач,преводилац.Лажанјеисказ
којинеодговараистини,односнокојимсепотврђујепосто
јањечињеницазакојесеобјективнознаданепостојеили

1 Anonim,Lažlažan,u:Rječnikhrvatskogailisrpskogajezika.Dio5,kipak
–leken,obradioBudmani,P.(1980),Zagreb:JAZU,str.935938.

2 Лаж–лажно,у:Речниксрпскохрватскогкњижевногинародногјекика,
књ.11.кукутка–маква,(1981),Београд:САНУИнститутзасрпскохр
ватскијезик,стр.168173.

3 Лаж–лажно,у:Речниксрпскогајезика,редиговаоиуредиоНиколић,М.
(2007),НовиСад:Матицасрпска,стр.623624.

4 Zenko,F.Laž,u:Filozofijskirječnik,trećedopunjenoizdanje,redakcijaFili
povića,V.(1989),Zagreb:NakladnizavodMaticeHrvatske,str.187.
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зачињеницекојесезнадапостојеалисенегирањиховопо
стојањеилисепрећуткујуистинитечињенице.Лажанисказ
јелажаникадаједелимичнолаж.5

У литератури која се бави менаџерским кодом, појављује
сетипменаџеракојисеназивалажнимвођом.Онјеодре
ђенкаонекокоимаидејеококојихокупљапристалицеи
успостављасистемкоји,кадасепокрене,недајерезултат.
Основнипроблемјеутомештооннезнаучемусесастоји
посао,односно,оннезнасвојпосаодаради.6

У европском друштву последњих двестотине година при
метна је релативизација појмова – лаж и истина. Тако се
Наполеону Бонапарти приписују речиисторија је низ ла
жисакојимасмосесложили,7аХенријуФорду„целокуп
названичнаисторијајегомилабесмислица.8Ипак,највећу
негацијуистинедосегаојеАртурШопенхауерусвомделу
Еристичкадијалектика.Онјеуовојкњизидаотридесети
осамупутставакакодаселаже,дабисепобедилоуполеми
ци.9Питањеморалности, односно неморалности тј. лажи,
очигледносенијенипостављалозаШопенхауера.Билоје
беспредметно.

Европа је задњих седамнаест векова хришћанска, па то
наводи да тумачење, односно осврт на лаж потражимо у
Библији.

ЛажјезабрањенаиуСтаром10иуНовомзавету.11УСтаром
завету,ђавосеназивалажнимдухом.12ХристосуНовомза
ветудајецеловитијусликуодносађаволаилажикадагово
рисвојимпротивницима:вашјеотацђаво;...онјекрвник
људскиодпочетка,инестојинаистини;јернемаистине
уњему;кадговорилаж,својеговори: јер јелажаиотац
лажи.13

5 Lažniiskaz–lažnoprijavljivanje,u:Pravnaenciklopedija1A–NЈ,redakor
Blagojević,T.B.(1989),Beograd:Savremenaadministracija,str.711718.

6 Ivošević,S.(2010)Menadžersko–liderskikod,vodičzapoznavanjesebe,
ljudi,sistemaisituacija,NoviSad:Fakultettehničkihnauka,str.28.

7 Благојевић,Н.Животи„анђела”,21.јун2015,http://www.fsksrb.ru/fond
strateskekulture/autorskitekstovi/zivotiandjela.

8 Milosavljević,D.„Celokupnazvaničnaistorijajegomilabesmislica”,8.fe
bruar2016,http://losthistory.weebly.com.

9 Šopenhauer,A.(2007)Erističkadijalektikailiumećekakodaseuvekbudeu
pravuobjašnjenou38trikova,NoviSad:Adresa.

10ТрећакњигаМојсијева,гл.19,стих11.
11ПосланицаЕфесцимаСв.апостолаПавла,гл.4,стих25.
12Првакњигаоцаревима,гл.22,стих22.
13ЈеванђељепоЈовану,гл.8,стих44.
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УСтаром завету сепосебно скрећепажњана једнуврсту
лажи.Наиме,Богје,дајућизаповести–законеМојсију,на
Синајскојгори,покојимаЈеврејитребадасевладају,каоде
ветуипретпоследњузаповест,рекао:Несведочилажнона
ближњегасвога.14Дакле,Богпосебноскрећепажњунаову
врстулажи,свакакоимајућиискуствасаљудскимродом.

Једанодназива за злељуде јеилажљивисинови.15Свети
апостолПавленазивабогомрскељуде,опадачимаиизми
шљачимазала,16анадругомместуизјављуједајегрлогроб
отворенонимакојијезикомварају.17

Дакле,оноштонамсенамећекаозакључакје:драмаатеи
зацијеогледасеиупитањулагања.Докјеурелигији–хри
шћанствуразликаизмеђуистинеилажитемељнавредност,
атеизацијадоводидорелативизацијеистинеилажи.Дали
тозначидалицакојимајерелигијазанимање–свештеници
говореувекистинуилимањелажу?Какоизгледалагање,у
историјскимизворима?Заовуприликуизнећемо једанпо
нама занимљив и пажње вредан пример: виђење великог
жупанаСтефанаНемањеуделимавизантијскихбеседника,
који су при том били, важно је истаћи, и високи црквени
великодостојници–митрополити.

ВизантијскиписципочевшиодКонстантинаVIIПорфиро
генита,18оставилисуразнасведочанстваоСрбима,каона
родуалииопојединимличностима.19Ниједналичностније
у толикомери негативно описана каошто је то случај са
великимжупаномСтефаномНемањомуделимавизантиј
скихбеседника.

СукобизмеђуВизантије и рашког великогжупанаСтефа
наНемање,утовреме јошудеоногвладара, започео јена
самом почетку Немањине власти јер је Византија у бор
би око престола подржавалањеговог брата Тихомира.Ни
крајграђанскогратанијеозначиопочетакдобриходносаса

14ДругакњигаМојсијева,гл.20,стих16.
15КњигапророкаИсаије,гл.30,стих9.
16ПосланицаРимљанимаСв.апостолаПавла,гл.1,стих30.
17ПосланицаРимљанимаСв.апостолаПавла,гл.3,стих13.
18Ферјанчић,Б.(1959)ВизантијскиизворизаисторијународаЈугослави
је,томII,Београд:ВизантолошкиинститутСАНУ.

19Ферлуга,Ј.,Ферјанчић,Б.,Катичић,Р.,Крекић,Б.иРадојчић,Б.(1966)
ВизантијскиизворизаисторијународаЈугославије,томIII,Београд:
Византолошки институт САНУ; Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радоше
вић–Максимовић,Н.(1971)ВизантијскиизворизаисторијународаЈу
гославије,томIV,Београд:ВизантолошкиинститутСАНУ;Максимо
вић,Љ.,Ђурић,И.,Ћирковић,С.,Ферјанчић,Б.иРадошевић,Н.(1986)
ВизантијскиизворизаисторијународаЈугославије,томVI,Београд:
ВизантолошкиинститутСАНУ.
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Византијом.Сукобједобионаснази1171.годинеиизбио
јекаоратВизантијесаједне,иМлечана,УгарскеиСрбије
садругестране.Но,ниједуготрајао.Већупролеће1172.
избилајеепидемијаумлетачкојвојсциштојењуизбацило
израта.Мартамесецаистегодинеумројеиугарскикраљ
СтефанIII,штоједовелодозаокретауспољнојполитици
оведржаве.СрбијајеосталасамадаратујенаспрамВизан
тије.ЦарМанојлоКомнинјеубрзокренуоупоходнањуиз
Сердике.Свестанда је покушај оружаног отпора унапред
осуђеннапропаст,великижупанјезатражиопреговореса
царемообустависукоба.20Манојлојепристао,алијеиНе
мањамораодапристаненањегове,крајњенеповољнеусло
ве.У складу сањима, великижупан изашао је пред цара
гологлав, голих руку до лаката, бос, са конопцем везаним
оковрата,самачемуруци.21Избегаојевојнипоразалиније
избегаопредају.

Царусамапредајанијебиладовољна.Одлучиоједавеликог
жупанаповедеусвојупрестоницуидагаутријумфалној
поворцикрозЦариградспроведекаозаробљеника.22Тоније
биопрвислучајдајецарМанојлонекоганатајначинпони
зио.ТакојепоступиоипремаантиохијскомкнезуРајналду.
Кнезје,каоиНемањапослењега,каопораженастрана,сти
гаоуцаревлогоргологлав,бос,саконопцемоковрата,но
сећимачулевојруци.Манојлојепонизиоијерусалимског
краља.Наиме,приликомуласкауАнтиохију1159.године,
царјејахаонакоњусасвимсвојиминсигнијама,докјејеру
салимскикраљбиоутојистојповорци,алидалекоизањега
ибезикаквихинсигнија.Антиохијскикнезјебиододатно
пониженјошвишеодкраља:ходаојепоредцараињеговог
коњадржаозастреме.23

МанојловпоходпротивНемањејеописануделимаистори
чараЈованаКинама24иНикитеХонијата,25алииубеседама

20Калић, Ј.СрпскивеликижупаниуборбисаВизантијом,у:Историја
српскогнарода,првакњига,однајстаријихвременадоМаричкабитке
(1371),уредникЋирковић,С.(1981),Београд:Српскакњижевназадру
га,стр.210211.

21Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радошевић–Максимовић, Н. нав. дело,
стр.103.

22Исто,стр.209214.
23Острогорски, Г. (1983) Историја Византије, Београд: Просвета,

стр.362363.
24Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радошевић–Максимовић, Н. нав. дело,

стр.101–104.
25Исто,стр.147148.
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КонстантинаМанасије26 и ЕвстатијаСолунског.27Устанак,
његовтокипредајанасликанисуинафрескамауЦаригра
ду.28Беседасеодређујекаопроповед,хомилије,панегирик,
слово, а што би се могло најједноставније објаснити као
свечаниговоручастнекогаилинечега,штоподразумеваи
претеранохваљење.29

КонстантинМанасијасе,иначе,сматраједномоднајзначај
нијихличностилитературеикњижевностиXIIвека.Биоје
чландипломатскихмисијацараМанојлаКомнинадабисе
затим замонашио.Прво је постао епископ, а потом ими
трополитНавпакта.Аутор је хронике која је почињала од
стварањасветаидопираладо1081.године,акојајеполови
номXIVвекапреведенанасловенскијезик.Великогжупана
СтефанаНемањуспомињеиизносисвојазапажањаоњему
упанегиричкомговорупосвећеномМанојлуКомину1173.
године.30

Описвеликогжупанадајесесамосталноалииповлачењем
паралеласацаремМанојлом,којисесупротстављаНемањи.
ЦарсеназиваХристовимпомазаником,изабраником,вели
кимиславнимпобедником,чакгаписац називаисвеви
шњимиакојетопојамкојисекористизаБога.Офизичким
особинамацара,Манасијакажедаиманесавладиву,непо
бедиву,челичну,десницу.31Онјеватрен,крилат,брз,сејач
страшнесмртикојичитавеградовесаземљомсравњује.32

Пишућиоњимадвојицикажеда,акоНемањапокушапобе
ћи,бићеухваћенистићићегацаревастрела;сакријелисе
умраку,ватромћебитиспаљен.ЦарјелекаркојиНемањи
дајеблагилекдагаизлечиодгнојнеране.Царобрезујера
нуиспаљујејеусијанимжелезом.33Царволидасешали,па
писацзаНемањукаже:Плећатибик,даиподмалимбичем,
равнопутемиде.34Неуспелоскривањеумракутребадапо
кажедацарвидииутами.Тагнојнаранаје,подсетимосе,
жељаНемањиназасамосталношћусопственедржаве,аспа
љивањеране–спречавањегангрене,штаједругодоспреча
вањедањеговадржавадобијенезависност.Плећатибик,је

26Исто,стр.209214.
27Исто,стр.218220.
28Исто,стр.220.
29Трифуновић, Ђ. (1990) Азбучник српских средњовековних појмова,

Београд:Нолит,БИГЗ,стр.28,232234,323326,364.
30Исто,стр.207208.
31Исто,стр.213.
32Исто,стр.214.
33Исто,стр.212.
34Исто,стр.214.
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свакакоалузијанаНемањинизглед,алиинатокакавтрет
манНемањаимауочимацаревим.Малибич,којинаводи
бикадаидеправимпутемтребадапокажекакосеНемања
далакоукротити.

Но,тоМанасијиниједовољно.ОнНемањуназива:шкор
пионом, мрачњаком, потајним одметником и варварином,
затим разбојником, тврдоглавацем, змијом, отпадником,
окорелимробом,коровом,надувенком,охолим,незграпним
старцем,рђом.Семтога, каже,да седржаоодметништва,
имаозленамере,свакакопремацару,којидругеподстичена
непријатељствопремаВизантији.Описујућињеговоспро
вођењеуЦариградибораваку заробљеништву,Манасија
кажедајеНемањазверкојујецарзатвориоукавез.Једини
појамкојикористизањега,акојинијеувредљивјеплећат
човек.35

Ништамањенисузанимљиванипоређењакојаправи.На
водида је великижупанлављукожу замењиваолисичјом
тј. борбу је замењивао лукавством, односно преговорима,
затим Немању одређује као оштрозубог вепра који бучно
грокће.Поредигачакисамајмуном.Наиме,коментаришу
ћинеуспеоустанакипредајуНемањину,Манасијанаводи
пословицу„старисемајмуннехватаумрежу”,дабизатим
додао„хватасе,временом,хвата”.36Осимпоређењасажи
вотињамапоредигаисаљудиманпр.сафараономкојисе
супротстављаоМојсију.37

Када се упореди опис цара и великогжупана, јасно је да
негативнеквалификацијекојесубројне,каоинегативнаи
увредљивапоређења,требадабудууфункцијиуздизањаца
раМанојла.Нагласакјеочигледнонасупротностикоја,за
Манасију,постојиизмеђуњихдвојицеичемуонпосвећује
изузетновеликупажњу.Докцарачакназивасвевишњим–
епитетомкоји секористисамо заБога,дотлевеликогжу
пананазивазмијом,тј.ономживотињомучијемобликусе
ђавопрвипутприказаочовеку.Дакле,разликаизмеђуцара
ивеликогжупанајеколикаиизмеђуБогаиђавола.

ЕвстатијеСолунскиваспитаванјеуЦариграду,уманастиру
Св.Еуфимије.БиојеђаконцрквеСв.СофијеуЦариграду,
затимпрофесорнапатријаршијскојвисокојшколи,што је
повлачилозасобомзвањемајстораретора.Личнијеприја
тељсаМанојломКомнином.Црквенукаријерунаставиоје
каомитрополитСолуна.Писаојекоментареантичкихдела

35Исто,стр.209,211214.
36Исто,стр.211.
37Исто,стр.212.
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нпр.ИлијадеиОдисеје,анакондоласкауСолунипанеги
ричкеговоре.ОСтефануНемањипишеуговорупосвеће
номМанојлу1175.године.38

Српскомвеликомжупанупосвећујемногомањепажњеод
свогпретходникаи, заразликуодМанасије,неградиње
говликнасупротностисаМанојловим.Требарећиидаму
јеНемања измамио сјајне речи,39 јер га је задивио својом
висиноминаочитимизгледом.

Но,ипоредтога,називагаодбеглимробом.Кажедајене
штострахом,авишеранамапреваспитаннадобро.

Највећи део описаНемање иМанојла у беседи Евстатија
Солунског,приказанјекрозпричуукојојсевеликижупан
сакриваодсвогагосподара,дабизатимтражиодагавиди,
каонекокоизмракабежинасветлост–Сунце.Византијски
царгаблагонаклонопримаидајемумилосткаогосподар.
ТакодаНемања,којинијесмеонипосопственојземљида
газибезбедно,садагазицарицомградова,радостанштога
гледацар.Ропскијепокоранцаруи,притом,самјесебије
мацисведок.40

ИакосеможечинитинапрвипогледдасеЕвстатијеводнос
премаНемањинеразликујеодКонстатниновогтоипакни
јетачно.Морасенаиме,иматиувидудаонпишебеседуу
којојсепридржававизантијскеидеологије.ТодајеМанојло
господарНемањинјечињеница,приказивањеМанојлакао
Сунца,последицајевизантијскеидеологије,милостМаној
лова јетакођечињеница.Изјаваданијесмеослободнода
ходапосвојојземљиодносисеначињеницудабипоњој
биогоњенодМанојла,међутим,Немањасепредаопаније
нидошаоутуприлику.ТодајеуЦариградууповорци,је
такођечињеница.ДајеНемањабиоодбеглироб,да јера
нама,анестрахомпреваспитан,указивалобидајеНемања
мученнаконзаробљавања,очемудругиизворићуте,даје
НемањарадостанштогледаМанојла,свакакосупретерива
њаЕвстатијевакојамогубитиразумљивазабеседу.Послед
њештокажеједајеНемањасамсебијемацисведок,што
можемо схватити као похвалуНемањи.Немања није слао
некогдругогдабудењегов јемац,никодругинијебиони
сведокјемства,већонуобаслучаја.

Према томе, његов опис, иако на моменте нетачан и
претеран,уосновијевећимделомконстатовањечињеница.

38Исто,стр.215217.
39Исто,стр.218.
40Исто,стр.219.
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Овајустанак,његовтокипредајазабележенисуинасли
кама.ДанассепретпостављанафрескамауВеликојпалати
уЦариграду.ЕвстатијеСолунскинаводида јевеликижу
пандоведендаличногледаовепредставеидаихјегледао
са одобравањем, а фрескописцу је једино замериошто уз
његовоимениједописаороб.41

ИКонстантиниЕвстатијепишућибеседу,какотозахтева
самкарактербеседеморалисудахвалеМанојла, алично
образовањеимјеомогућилодаторадеуметафорама.При
томсуобојицабилимитрополитиикаотаквиморалисуда
имајунаумупретпоследњупоредоследу,алинеипознача
ју,Божијузаповест–несведочилажнонаближњегасвога.
Тосуипакурадилинанеједнакначин.Манасија,повређен
Немањинимустанком,осветничкигаприказујеунајгорим
бојама,штогадоводидокршењаБожијезаповести,докЕв
статијеостајемногоумеренији,чакдонеклеНемањиодаје
признање.

КадабинамовеликомжупануСтефануНемањибилиса
чувани само говори ове двојице митрополита, беседника,
мибисмооСтефануНемањимоглидастекнемоуглавном
лажнупредставу.Унајбољемслучајуједнострану.

Међутим,оњемусусачуваниидругиподациуделимаСв.
Саве, Стефана Првовенчаног, Доментијана, Теодосија, да
споменемосамосрпскеауторе.Овиауторипружајуоњему
сасвимдругачијуслику.

Притом,никоодсрпскихписацасукобвеликогжупанаса
царемнинеспомиње.Предају,којајеомогућиладасеспасу
животињеговимвојницима,атојеуправооноштојеучи
ниопрењегадукљанскикнезВладимирпредајућисебугар
скомцаруСамуилу42иштоједопринелостварањукнежевог
светитељског култа43 а која би сигурно помогла стварању
Немањиногкулта,каодогађај,никонијезабележио.

Ипак,српскиизворибележецараМанојла.СпомињегаСте
фанПрвовенчаниуЖитијукојејепосветиосвомоцу.Спо
мињесусретцараМанојлаиудеоногвладараНемање,при
ликомкојејеНемањадобиоодцарапољубац,царскисани
Дубочицу,стимдаДубочицумогунаследитисамоњегови

41Исто,стр.220.
42Кунчер,Д.(2009)GestaregumSclavorum,томI,Београд,Никшић:Исто

ријскиинститут,манастирОстрог,стр.124125.
43Ђекић, Ђ. Библијски мотиви у повести (гести или житију) о Јовану

Владимиру,у:Тематскизборникрадова,НаучнискупСрпскинародна
БалканскомполуострвуодVIодXXвекаодржануНишу19.септем
бра2013.године,приредиоНедељковић,С.(2014),Ниш:Филозофски
факултет,стр.57.
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синови, алинеи сродници.ЦараМанојланазивабогољу
бивим,којијесацарскомљубављупримиоипољубиоНе
мању.Немањасасвојестранехитаусусретцару.Накрају
СтефанПрвовенчанидодаједасуНемањуцаревиљубили.44
Можесеприметитидаписацжитија,нијеодабраопричуо
сукобусацаремдабинањојградиоликНемањин,већпри
чуиликградинасцениоњиховој сарадњиимеђусобној
љубави.УЖитијукојејетребалодаувеличановогсветите
љаМанојлодобијаепитетбогољубиви,астичесеутисакда
суониНемањабилиунајбољиммогућимодносима.

ПрошлесугодинеодНемањињепредајеињеговогодвође
њауЦариград.УмројецарМанојло,умројеиСтефанНе
мања.Царјеуспеодапрошириграницецарстваназападу,
нарачунРашке,Угарске.Наистоку јепотчинио Јермени
ју,Атниохијскукнежевину,потчиниомусеијерусалимски
краљБалдуинIII.Резултатовихосвајањајебилаизолована
иекономскиисцрпљенаВизантија.Семтога,двадесетиче
тири године наконМанојлове смрти,Византијско царство
јенестало.45

Судбинавеликогжупанајебиладругачија.Наконсмртица
раМанојла,онјепрошириосвојудржаву.46Иакоједоживео
поразубицинаМорави1190.годинеодцараИсакаIIАн
ђела,успеоједаостваризнатнедобитке.Прво,државаму
јепосталанезависна.Византија јепонудила,авеликижу
пан је прихватио да сењегов средњи син,Стефан, ожени
синовицомвизантијскогцара–Евдокијом.Иако је српска
државасимболичнопотчињенаВизантији,устварностије
порастаоугледСтефануНемањиињеговојпородици.Не
мањисупризнатаосвајањауДукљиипремаВеликојиЈу
жнојМорави.47КадајеИсакизгубиопресто,ановицар,Ев
докијинотац,АлексијеIIIAнђеојесвомзетуСтефанудао
титулу севастократора и обезбедиому да наследи престо.
Тиме јеНемањинсин,постаопрви српскивладаркоме је
таствизантијскицар.48

44Стефан, П. (1988)Сабрани списи, приредила ЈухасГеогријевска, Љ.,
Београд:Просвета,Српскакњижевназадруга,стр.65.

45Острогорски,Г.нав.дело,стр.365370.
46Стефан,П.нав.дело,стр.7273.
47Калић,Ј.БорбеитековиневеликогжупанаСтефанаНемање,у:Исто
ријасрпскогнарода,првакњига,ОднајстаријихвременадоМаричке
битке(1371),(1981),Београд:Српскакњижевназадруга,стр.259260.

48Ћирковић,С.УнутрашњеиспољнекризеувремеНемањинихнаслед
ника,у:Историјасрпскогнарода,првакњига.Однајстаријихвремена
доМаричкебитке (1371), (1981),Београд:Српскакњижевна задруга,
стр.263264.
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Ни силаском са престолаНемањинуспешниживотнипут
сенезавршава.СасиномСавом,осниваХиландаруСве
тојГори.Дотадасу,одправославнихнародасвојманастир
тамо имали Грци, Бугари, Руси и Грузијци. Овом списку
народа, захваљујућииНемањиињеговимсиновима,при
додатисуиСрби.Одобрењеиповељуооснивањуиправ
номстатусуманастираиздајеимвизантијскицарАлексије
IIIAнђео.Хиландарјетакопостаоцарскалавраидобиоод
царадозволудасамбирасвогигумана.49

КадајеНемањаумрокаомонахСимеон,првикојисумупе
валибилисуГрцикакоњеговсинСава,називаВизантинце.
Симеон јепостаосветитељосамгодинапослесмрти.Ње
говотело,целоинеповређено,СавајепренеоуСтуденицу.
ТакојеНемања–Симеонпостаоисветитељ,аизњегових
моштијупотеклојемиро.50

Тектадасезавршиоживотникругвеликогжупана.Царево
дело,когасубеседницинеизмернохвалили,називалигаи
свевишњим,којијепонижаваоидруге(анитохијскогкнеза,
јерусалимскогкраља)релативнобрзојенестало.Светитељ
нијепостаоникада.

Великижупан,којијелажнопредстављанипоређенчаки
сазмијом,ономзмијомкојасимболишеђавола,надживеоје
себе.Државу,којајејошзањеговогживотапосталанеза
висна,његовинаследницисујошвишепроширили,стаби
лизовалиипрославили.Онсамјенаконсмртиканонизован
подименомСв.СимеонМироточиви.Вишеодтоганијемо
гаодапостане.

Онајкојига јепонизиокаосрпскогвладараикодСрба је
остаозабележенлепимречима–каобогољубивицар,који
поштујеиуважавадруге,награђујемудростсвојихсуседа.

ТакосуречиМанасијебеседника,митрополита,којесуима
лезациљдаунизеСтефанаНемању,донајвећихмогућих
граница, да гаомаловаже,исмеју, једномречјудауниште
његовликморално,промашилесвојциљ.Лажјуциљније
остварен.Показало се још једном да оношто је изистин
скивредно,ниједналаж,ниједноомаловажавање,неможе

49Доментијан,ЖивотСветогаСавеиживотСветогаСимеона,превод
Мирковић, Л., приредила Маринковић, Р. (1988), Београд: Просвета,
Српскакњижевназадруга,стр.8793.

50Ћоровић,В.(1928)СписиСв.Саве,Београд–СремскиКарловци:СКА,
стр.171173;Стефан,П.нав.дело, стр.8789;Благојевић,М.иМеда
ковић,Д. (2000)Историјасрпскедржавности,књигаI,Однастанка
првих држава до почетка српске националне револуције, Нови Сад:
САНУогранакуНовомСаду,Беседа,ДруштвоисторичараЈужнобачког
исремскогокруга,стр.128.
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трајноуништити.Оноштовреди,увекнађеначинадазасија
пунимсјајем,макарипослеизвесногвремена.

Беседник, јавни (културни) радник, митрополит, показало
се,даједоброовладатинаукомкојасеуСрбазовелажовлук.
51Ахваљеницар,којиједобиоепитетзаживотакојиседа
јесамоБогу,постаојеоно,штобисесрпскиреклолажни
светац.52

Аакобисмотребалидаодговоримонапитањедалијевели
кижупан,биолажнивођаилине,можемодаодговоримода
јењеговонаслеђе,његова светородност,његова династија
даладовољноубедљиводговор.

Неможемо,адасенеприсетимодајецарДавидусвојим
псламима, молио Бога да га заштити од људи који су од
овогасвета.53
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THOUSHALLNOTBEARFALSEWITNESSAGAINST

MANUELKOMNENOSANDSTEFANNEMANJAINTHE
WORKSOFTHE12THCENTURYBYZANTINERHETORICIANS

Abstract

First,thepapertriestoestablishameaningoftheconceptoffalsehood
and the deriving notions. There are references to understanding of
falsehoodinChristianityasthefoundationoftheEuropeancivilization
i.e.ofthemodernandcontemporaryphilosophy.AndwhileChristianity
makes a clear cut distinction between falsehood and truthfulness,
philosophy renders this distinction relative and meaningless
(Schopenhauer).Furtheron,thepaperportraysarelationshipbetween
Manuel Komnenos and Stefan Nemanja as given in the texts of
ConstantineManassesandEustaceofSalonika.Bothofthemcelebrate
ManueluptoapointwheretheycomparehimwithGod.Ontheother
hand,NemanjaisattributedepithetsrelatedtoSatan.Contrarytothat,
whenwritinghisfather’sbiography,StefantheFirstCrownedportrays
theEmperorManuelingoodlight.TheconsequencesoftheEmperor’s
conquestssoondisappearwhentheEmpireceases toexist,while the
GrandPrince’sfeats–theterritorialexpansion,winningindependence
andfoundingHilandarremain.Intheend,Nemanjabecomesasaint,
whileManueldoesnot.Thefinalconclusionisthatafalsehooduttered

bythepowerfulanddominantdoesnotlastforever.

Keywords:EmperorManuelKomnenos,GrandPrince
StefanNemanja,ConstantineManasses,EustaceofSalonika,false

hood,false
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Лажјеcontranaturam.АлександарМеколСмит1

Увод

При промишљању теме лажи која представља окосницу
овогбројачасописаКултура,прваасоцијацијами јебило
изненађењесакојимсампрочиталакритику једногодро
мана оИзабелДалхауси,филозофкињеморала, становни
це Единбурга и главне јунакиње једне од серијала веома
популарногиплодногписцаАлександраМеколСмитана
којусамслучајнонаишлауакадемскомчасописупосвеће
ном медицини спорта. Текст уредника овог часописа био
јефокусиран на темуроманескнеобраделажиипреваре
у светумедицине иначинана који, помишљењу аутора2,
овајроманпредстављасвојеврснуапологијукршењалекар
скеетикекојаможедовестидотрагичнихпоследица.Стога
самодлучиладасеуовомтекступозабавимгорепоменутим
романом,насловаМалерадостисуботе,ињеговојанализи
приступнимизперспективе критичке социолингвистикеи
наративнихмрежа3.

Основноистраживачкопитањеовеанализејестедалииде
ализовано представљање зла и покајања у свету фикција
АлександраМеколСмитаможемобољедаразумемоипро
тумачимо уколико у обзир узмемо свеукупност деловања
различитихиндивидуалнихи колективнихфактора у про
цесутворбеичитањанаративакојисугаучинилисветски
познатимупоследњихпардеценија?Односно,даликон
цептнаративнемреженудиједнуврступрецизнијеибоље
утемељенеконтекстуализацијекојабинашој(илибилокојој
групацијичитатељкиичиталацавансоциокултурногкон
текстакојијеодређенинаративизнедрио)понудиладовољ
нопросторазасопственуитерпретацијуиразвојкритичког
ставапремапретпостављенојдирективнојсназикултурног
модела4којиодређенинаратив,уовомслучајутекстромана,
нуди.Наративуприлазимкао„механизмузаорганизацијуи

1 MekolSmit,A.(2011)Maleradostisubote,Beograd:SamizdatB92,str.131.
2 Reider,B. (2010)Fabrication, falsificationet al.,TheAmerical Journalof
SportsMedicineNo.38.

3 Gimenez, J. (2010) Narrative analysis in linguistic research, Research
MethodsinLinguistics,London,UK:Continuum.

4 Директивнаснагакултурногмоделајетерминпозајмљенизкогнитивне
антропологијеиодносисенапотребуилиобавезудасенаосновудру
штвенодефинисаногидискурзивноконструисаногзнањаживииради
на начин који нам обезбеђује прихватање у културним заједницама у
којимаживимо(Filipović,J.(2009)Moćreči:oglediizkritičkesociolingvi
stike,Beograd:ZadužbinaAndrejević,str.115).
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генерисањедруштвенихзначења”5,6сациљемдакрозједну
специфичнуврстуанализепонудимсвеукупнију,холистич
кусликумеђусобнихвезазначењаутекстуиконтекста,како
ауторског,такоичиталачкогкоји,претпоставкајекогнитив
несоциолингвистикеиантропологије,представљаједанод
механизамазаформирањеиутврђивањекогнитивнихшема
којеутичунаначиненакоједеламоиразумемоделањедру
гихусветуукомеживимо.Роман,унајширемсмислусхва
ћенкаонаратив,самојеједанодсегменатанаративнемреже
чијенамразоткривањепомажедаразумемоинтеракцијуло
калнихи глобалних,личнихиколективнихфункцијадис
курса,односнонаратива,друштвенихзначењаиобразацау
комплекснојинтертекстуалнојструктурикојасепроизводи
наразличитимнивоимаспознаје7.

АлександарМеколСмитидетективскироман

Александар Мекол Смит спада у ону групу романописа
цаучијимседетективскимроманима,веомаспецифичног
форматаи садржаја, „наративничинпретвара уфилозоф
скопромишљање”8,9.Доминацијафилозофскихтема,пита
њадобраизла,увођењефилозофијеморалакаоокоснице
тематских одабира у текстовима овог аутора свакако су у
директнојкорелацијисаживотнимконтекстомАлександра
МеколСмита.Професоремеритусмедицинскогправаиети
кесаУниверзитетауЕдинбургупрактичнојечитавупрофе
сионалнуиакадемскукаријерупосветиоправнимаспекти
маморалностииетике,првенственоуобластимедицине10.

Двесериједетективскихроманапокојимајепостаопознат
широмсвета,паиунашојчиталачкојсредини,заглавнеју
накињеимајужене,потпуноразличитеодонихкојесуседо
недавно у различитимисторијскимпериодима појављива
леуулогамадетективкитипаfemmefatale11МадамРамоцве

5 „Narrativesprovideonemechanismfororganizingandgeneratingsocialme
anings”(свипреводицитатаутексту:Ј.Ф.)

6 Bearman,P.S.andStovel,K.(2000)BecomingaNazi:amodelfornarrative
networks,Poetics,No.27,p.70.

7 Хименес,Ј.нав.дело,стр.207.
8 “(Thedetectivestory)....thatturnsnarrativeactionintophilosophicalspecu

lation”
9 Bennett,J.M.(1983)TheDetectiveFictionofPoeandBorges,Comparative
LiteratureNo.35(3),p.263.

10А.МеколСмитбиојепотпредседникБританскекомисијезахумануге
нетику(HumanGeneticsComissionoftheUK))ипредседникуређивач
когодбораБританскогмедицинскогчасописазаетику(BritishMedical
JournalofEthics).

11Redmond, R. S. (2014) The femme fatale in „postfeminist” hardboiled
detective fiction: redundant or reinventing herself? Ph.D. thesis, Massey
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(протагонисткиња серијала романа Прва женска детек
тивска агенција), снажна, „добро обложена” ифизички и
психичкичврстоутемељенаутлесвојероднеБоцване, са
једнестране,идрИзабелДелхауси,филозофкињаморала
и угледна становница Едимбурга (протагонисткиња сери
јалароманаНедељнифилозофскиклуб12).Високоморална
иакадемскизатопоткована(садокторатомизфилозофије
моралаи главна уредница а потоми власница академског
Часописа за примењену етику), ова књижевна јунакиња
секрозчитавусеријуроманасуочавасаозбиљнимимање
озбиљнимкршењемморалнихначелаиетичкогпринципа
свеукупногљудскогпонашања.Онаобитаваусветуукоме
„јехуморблаг,патња сепрепознаје алине стављаупрви
план,анапордачинишдобројеобичнонаграђен”(наслов
на страна спрског превода романаНесвакидашња лепота
облака,АлександарМеколСмит,Самиздат,Б92,2015).

ДругаспецифичностдетективскихроманаАлександраМе
колСмита јењихово одступање од основнихжанровских
карактеристика присуства убистава, крви и оружја, и де
тективакојиделујуупркосилипаралелносаинституција
масистема13.Мудреисмиреневисокоморалнеженеуовим
романимаспроводеистраживачке,детективскерадњеусве
товимаукојимасепретпостављадајесрждруштвачиста,
адајезлочин,или,уовимслучајевимапрвенственолажи
превара,аномалијакојасеможепобедитиипоправитидо
бротом.УсуђујемседароманеМеколСмитаупоредимса
онимештоПлејн14назива„златнимдобом”кримића,писа
нимунекимпретходнимвременима,например,удобаАга
теКристи,удобакадајеидеологијадетективскепричебила
даје„заједницаздравополитичкотело,чистодруштвокоје
напада рак злочина.У тонедавно оболело друштво улази
спасилац,детективхирург,којиможедаодстраниракиоб
новителесноздравље”15.ИакосеуроманимаМеколСмита
смртиправизлочинпојављујусамоуназнакамаитоума
њембројуромана,свиониносесуштаственупорукудаје

UniversityNewZealand.
12Свидосадаобјављенироманиизобасеријалапреведенисунасрпски

језикуиздањуиздавачкекућеСамиздатБ92.
13Plain,G.(2008)From‘ThePurestLiteratureWeHave’to‘ASpiritGrown

Corrupt’: Embracing Contamination in TwentiethCentury Crime Fiction.
CriticalSurvey,ContemporaryFictionNo.20(1),p.8.

14Исто,стр.6.
15„(GoldenAgefiction,epitomisedbytheworkofwriterssuchasSayersand

AgathaChristie) ... that represented the community as awholesomebody
politic,apuresocietyinvadedbythecancerofcrime.Intothisnewlysick
worldwouldthencomeasaviourthesurgeondetectivewhocancutout
thecancerandrestorethebodytohealth.”
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већиниљудскихбићаинхерентнапотребадасачувајуили
повратеморалнучистотууколикосујестицајемоколности
(углавномоправдавајућих)токомживотаизгубили.

Недељнифилозофскиклуб

Уједноминтервјууиз2004.године,послеобјављеногтек
првогроманаизсеријалаокомепишем,МеколСмит(који
јевећтадаимаоуговорзајоштрироманаизсеријалаНе
дељнифилозофскиклуб) за своју јунакињукажеда јеона
моралнафилозофкиња,заинтересованазаморалнеимпли
кацијеоногашточинимо.Непрестанозапитанаштајемо
ралноучинитиудатомтренутку,онасебавипроблемимаи
мистеријамадругихљуди16.МеколСмиткрозсвојујунаки
њу,ИзабелДелхоуси,експлицитноизносиисопственоту
мачењеетичкевредностиуметничких,даклеикњижевних,
дела:„(…)битно(је)уметничкодело–моралнапорукакоја
нам помаже даживимо боље,што је, веровала је и сврха
уметности”17.

Изперспективероманескнеструктуре,свиделовиовогсе
ријала(досадајеобјављеноукупнодесетромана18)опасно
сеприближавајуформулаичностинекихдругихкњижевних
врста,попутбајкиилисавременихамеричкихљубића:глав
најунакиња,привлачна,алискромнаиуформирањуфизич
когутискакојиостављанаособеокосебе(стиломоблачења
и понашања) и у поимању сопствених академских компе
тенција,Изабелимаподршкупрелепогиморалнопотпуно
чистог, знатно млађег мушкарца, прво љубавника, потом
супруга,којисенеслажесањеномпотребомдаисправља
моралнеаномалијесветаукомесекреће,алијојпритоме
ипакпружапунуподршку,узнаративнојаснопредстављену
дубокуемотивнувезукојаих,крунисанаимплицираномте
лесномстрашћуиотелотворенауљупкомсинукојирастеи
сазревазаједносароманимаињиховимпротагонистима,за
увекповезује.СмештенисуукомфорниамбијентЕдимбур
га,савременогграда21.века,алиидаљедубокоповезаног
сашкотскомтрадицијом,укућуукојојсеникаданеподи
жеглас,укојојсетугаразбијанежностимаимузиком(Џеј
ми,Изабелинљубавник/муж19, јепрофесионалнимузичар,
фаготиста и члан едимбуршке филхармоније, изузетно

16Mekgwe,P.2006.“Allthatisfineinthehumancondition”:Craftingwords,
creatingMaRamotswe.ResearchinAfricanLiteratureNo.37(2),p.178.

17Mekol,S.A.(2011)Maleradostisubote,Beograd:SamizdatB92,str.152.
18Извор: http://www.alexandermccallsmith.co.uk/books/thesundayphilo

sophyclub/
19Изабелсвесноизбегава„политичкикоректан”термин ’партнер’ јер је

превишеподсећанапословниаранжман.
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пријатноггласа).Изабелјеимућнанаследницакојанемора
дарадизаживот,докторкафилозофије,главнауредница,а
потомивласницаакадемскогчасописазапримењенуети
ку,алтруисткињакојаникаданедозвољавадасеоњеним
добротворнимновчанимприлозимаразниморганизацијама
ипојединцимаиштаујавностизна.Алиуистовремејеи
заљубљеницаусликарство,посебноусликешкотскихауто
ра,испремнадавеликесуменовца(узповременоозбиљну
грижусавести)потрошинапотребудауњимауживаумиру
иприватностисвогадома.

Каоконтрапункттојидиличнојслициживота,романиукљу
чују ликове и ситуације који уносе немир, јер своју егзи
стенцију,илидеоње,базирајуналажима,преварамаипо
требиданаудедругима.Ипак,вернечитатељкеичитаоци
којиовогауторапратеизроманауромансасвимбезбедно
улазеусвакуновукњигу,потпуносигурнидасеништапре
више ружно неће десити, да ће правда победити, неки од
идентификованих злочинаца оправдани а други достојно
кажњени, а да ће остале странице романа бити испуњене
дивнимописимаЕдинбурга,асоцијацијаманапоезијуЊ.Х.
Аудена, песника 20. века који је, по тумачењу самогМе
колСмитаињемупромениоживот20,нежним,пажљивоби
ранимречима у комуникацијиизмеђуИзабелиЏејмија и
обожавањемњиховогмаленог,срећногсина.

Звучинереално?Ијестенереално.СамМеколСмитувећ
поменутоминтервјуукаже:„Мислимдајеважнобитиоп
тимистичан.Немамвременазанихилистичку,одричућуфи
лозофијуживота.Невидимзаштобинекомораодапролази
крозживотукомејесвемрачноиукоменеманикаквихмо
гућностиизлаза.Мислимдајеважновероватидасвакомо
жедаучинипуносасвојимживотом;дасвакоможедауње
мупронађезадовољство.Такодапретпостављамдасамја
помалоутопијскироманописац.Непишемсоцијалнореал
неромане,незанимамедаувекописујемстварионаквима
каквезаправојесу;напротив,промишљамстварикаквеби
моглебити”21,22.Враћајућисенаосновнутезуовогтекстаиз
уводногодељка,можемозакључитидаАлександарМекол

20McCall,S.A.(2013)WhatW.H.Audencandoforyou,Princeton:Princeton
UniversityPress.

21“Ithinkitisimportanttobeoptimistic.Idon’treallyhavemuchtimefora
nihilistic,denyingphilosophyoflife.Idon’tseewhyoneshouldgothrough
lifefeelingthatallisbleaknessandthattherearenopossibilities.Ithinkthat
itisimportanttobelievethatonecanmakealotoflife;thatonecangetacer
tainsatisfactionfromlife.SoIsupposeIamabitofautopiannovelist.Iam
notasocialrealistnovelist,Iamnotreallyconcernedwithdescribitnthing
alwaysastheyare;ratherIlookathowtheymightbe.”

22Мекве,П.нав.дело,стр.183.
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Смитпишесациљемдасвојучиталачкупубликурастере
тимрачнестранеживотаформирајућинаративниконтекст
укомејевремеувексунчано,асрећаиспокојнаградасуза
свако успешно превазиђено искушење.Да ли цитат оње
говој оптимистичнојфилозофијиможемода схватимокао
МеколСмитовпокушајдасвојимроманимасветупонудије
даналтернативникогнитивникултурнимодел,једноспеци
фичнопосматрањеитумачењесвета,које,провученокроз
призму когнитивносоциолингвистичке анализе, поседује
снажнудирективнуснагу,23односнонетежиданас једно
ставноопустиизабави,већиподучитомекакотребадасе
понашамо,какотребадатежимоморалностииетичностиу
сопственимживотима?Одговорнатопитање,ће,наравно
остатинепознатдокрајаовогтекста.Социолингвистикана
лажедатумачењанеможемонудитинаосновухипотетич
нихпостулата,већискључивокрозанализуставова,реак
цијаикогницијеженаимушкарацакојепредстављајунашу
циљнуговорнузаједницу,односночиталачкупубликукоја
пратироманеоИзабелДалхауси.Ипак,полазећиодидеједа
језик,дискурс,иконачно,наратив,патакоироманескнина
ратив,представљајуједанодкључнихмеханизама„зафор
мирање, огранизацију, преношење, легитимизацију и упо
требузнања,саједнестране,идруштвенепраксе,садруге
стране”24,јаћуунаставкуовогтекстапонудитиједнуког
нитивнокритичку социолингвистичку интерпретацију те
интеракције.Напримерусамоједногунизуроманаоедин
буршкојфилозофкињидетективки,Мале радости суботе,
који,какосамвећнавела,зафабуларнуокосницуималаж
ипреваруусферимедицинскихистраживањаиморалних
дилемакојеталажипреварастављајупредглавнујунакињу
ипредчиталачкупублику,којауовимроманимаужива25.

23D’Andrade,R.G.(1984)Culturalmeaningsystems,in:CultureTheory:Es
saysinMind,SelfandEmotion,Shweder,R.andLeVine,R.(eds.),Cambrid
ge:CambridgeUniversityPress,p.2344.

24Filipović, J. (2009)Moć reči: ogledi iz kritičke sociolingvistike, Beograd:
ZadužbinaAndrejević,str.114.

25Сматрамдајеважноистаћидаовакоидеализованисветроманаодетек
тивкамаМадамРамоцвеиИзабелДелхаусинисуширомсветаиусвим
сферамакакокњижевнекритике,такоичиталачкепубликеупотпуно
стипозитивнооцењени.Емиг(Emig,R.(2009)Reversetranslation–per
versetranslation?ThestrategiesofAlexanderMcCall,p.123),например,
сматра да романи о детективки из Боцване представљају једну врсту
постколонијалнехегемонијскедоминације:“Althoughweareinvitedinto
thetales,weasreadersmightbefoolsdeservingpityratherthanenlightened
subjectsincommandof“‘normalized’knowledgesanddisciplinarypowers.
Thisappliestothewriter,too:MmaRamotswe’slaconiccommentoninfatu
atedEuropeansandAmericans,“TheygrewtoloveAfricaandtheystayed,
sometimes until they died”, clearly alsometaphorically applies toMcCall
Smithhimself.Itmightequallywellapplytoreadersandscholarsofpostco
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НаративнамрежаМалихрадостисуботом

Некобисемогаозапитатичемутакодетаљаниобиманопис
списатељског опуса АлександраМекол Смита као увод у
тему о когнитивној снази директивногмодела и концепта
лажии преваре у једном одњегових романа.Управо зато
штосвегоренаведенопредстављаделовенаративнемреже
којиромансмештајууреалниживотниконтекстмногих,ка
коаутора,издавачкихкућаипреводиоца,односно,унашем
случајупреводитељке,такоичитатељкиичиталацаширом
света.

Теоријскиоквирнаративнемрежепретпостављадаанализа
наративатребадапредстависамфеноменобрађенунарати
ву,анеапстрактну,изконтекстаизоловануинтерпретацију
истог;даморадауобзирузмеразличитеаспектефеномена,
сапосебнимобраћањемпажњена контрадикције, супрот
ностиинедоумице;даутумачењенаративаморадаукључи
непосредниконтекстњеговогстварања,контекстукомесе
конзумира,каоикомплекснумрежупаралелнихрадњи,еле
менатаиучесника;иконачно,дасевредновањеивалори
зацијанаративаможеизвршитисамоуспрезисасвимгоре
поменутимфакторима26.

У наставку овог одељка желим да покажем да конкретан
наративкојимсебавим,детективскироманМалерадости
суботом, не можемо посматрати као изоловани артефакт
и бавити се искључиво његовим естетским, литерарним,
вредностима.Онјепроизводсложенемрежеактивностиба
зиранена једнојтеми,представљенеодређенимграматич
ким,стилскимисемантичкимсредствима,којипоредестет
скепретендуједаимајаснусоцијалнуиобразовну(аконеи
морализаторску)функцију,дискурзивноексплициранууса
момтексту.Читајућироманисамипостајемодеонаративне
мрежекојаоднасзахтевареакцију,илиакцијуузависности
одтогаколикотекстповезујемосапитањимаодширегдру
штвеногзначајаилисосптвенимживотнимоколностима.

lonialliterature.”НасајтуједнечиталачкегрупеизНемачке,чланицеи
члановигрупеBerlininterculturalreadinggroupsусвојимкоментарима
наводедаглавнајунакињаживиуземљиизмаште(fantasyland)укоме
бебаувекспавацеленоћи,укомеИзабелимапомоћљубавника/мужаи
кућнупомоћницуштојојомогућавадаупотпуностирасполажесвојим
временом,бесплатноуређујечасопис,иденаконцертеирешавазаго
неткеиморалнепроблемедругих.Фрустрацијунекимаодњихизазива
тајувидусавршенживот,савшенобогатеисавршеноморалнежене,
докдругиматодоносиспокојиотвараимличнипросторзапромишља
њесопствениходлукаиетичкихдилема(https://readinggroupberlin.files.
wordpress.com/2011/07/20103bcomfortsofamuddysaturday.pdf).

26Хименес,Ј.нав.дело,стр.208.
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Започећукраткимсижеомромана,преузетимса задњеко
рицеенглескогиздањаовогромана:„Кадаслучајанразго
ворпривучедокторкуИзабелДалхаусислучајулекарачија
је каријера уништена, онанеможе да остане равнодушна
предосећајемдајеправдазаказала.ЈерИзабелинаетикани
јетеоријскеприроде,онасеодносинасвапитањаживотаи
смрти.(…)Докходаизазовномстазомизмеђуповерењаи
кривице, алтруизма и непозваногмешања утуђе ствари,
Изабелуспевадаизвиданеизгубимала,ализагарантована
породичнаифилозофсказадовољства,ипријатнуинтиму
суботњегјутра”27,28

ДетективскидеороманаописујепозивзапомоћкојиИзабел
добијаодсупругелекара,МаркусаМонкрифа,оптуженогза
лажирањеиобјављивањеуакадемскомчасописуподатакао
употребиновогантибиотикакојијепроузроковаосмрттри
пацијентаукраткомвременскомпериоду.Прогоњенуднев
нојштампи, прекорен од странешкотске лекарске коморе
иотпуштенизболницеукојојјерадио,дрМонкрифвреме
проводизатворенукућиуклиничкојдепресијиукојугаје
увелагрижасавести.Тосусвезакључцикојенаосновусоп
ственихопсервацијадоносинашаглавнајунакиња.Онауз
то,последетаљнеанализеподатакакојисујојнарасполага
њуиинтервујасаучесницимауафери,самоуверенозакљу
чуједаједокторпотпуноневин,жртваозбиљнепревареиза
којестојифармацеутскакућакојајелекпроизвела.Расплет
јекрајњенеочекиван.ДрМонкриф језаправокривзаоно
штојеурадио;онјезаистафалсификоваоподаткекакоби
обезбедиодаљудистрибуцијулекаучијујеефикасностбио
потпуно уверен, а све сажељом да спасешто вишељуд
скихживота.Изабел,упрвимахшокирана,схватањегову
инхерентнохуманумотивацију,узимаправдуусвојеруке,
одлучуједајевећдовољнокажњен,темупредлажедана
ставакживотапосвети„покори”помажућидругимаунеком
другомделусветагдениконећебитиупознатсатиммрач
нимдетаљемизњеговепрофесионалнебиографије.Прито
месамасебииЏејмијупризнаједанијебашуспешноњу
шкало,алијеонуверавадаупркоссвемуонаувекдолази
доистине.

27“WhenachanceconversationdrawsIsabelDalhousieintothecaseofadoc
torwhosecareerhasbeenruined,shecannotignorewhatmaybemiscarriage
ofjustice.BecauseforIsabelethicsarenottheoreticalatall,buttheyarea
matteroflifeanddeath.Whilethreadingadif cultpathbetweentrustand
guiltibility,altruismandinterference,Isabelkeepsinhersightsthesmallbut
certaincomfortsoffamily,philosophyandafineSaturdaymorning.”

28McCall, S.A. (2008)The Comforts of Saturdays, London:Abacus/Little,
BrownGroup.
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Усамомтекстуромана,питањаморала,етике,лажи,прева
ре, опроштаја и личних интерпретација поступака других
представљајуједанодкључнихтематскихелемената.Иза
белДалхоусисвакусвојупроцену,свакиаспектодносаса
другимособамасакојимаступауконтакт,свакисопствени
ипоступакдругихпровлачикрозгустотканумрежуморал
нофилозофскогпромишљања.„(…)заштонасзаправола
жиповређују?Понекаднас,наравно,повредезатоштосмо
поступилиускладусањимаииспоставилоседајетобило
нанашуштету.(…)Алиштајесадругимлажима–лажима
којенаснеморајунужнонавестидапоступамонасопстве
нуштетунитићенамиштаодузетинегоћенассамодове
стиузаблуду?(…)Свејетозбогповерења,закључиона.
(…)Али,потомјезакључиладатонеманикаквевезеспове
рењемилипоносом.Повезаноје,заправо,сморалномвред
ношћустварионаквихкаквезаистајесу.Истинајеуграђена
усвет;законифизикезаснивајусенањој;истиначинисвет.
Ааколажемоувезисанечим,реметимо,дестабилизујемо
тусуштинскуистину;лажјепогрешнанапростозатоштоје
нештоштоније.”29

Упркостоме,суоченасалажимадрМонкрифа,Изабелодлу
чуједанеистинаипреваракојенањимапочивају,почиње
ниодстраневисокоморалнеособечијиузвишенахуманост
превазилазеграницеакадемскеетикесавременогсвета,за
служујуопрост,макарњенлични.Поштосаслушањегово
признање,Изабелодлучуједа ганепријавимедицинским
властимаинудимуизлаз,моралноумирујући,личноиску
пљујући,„покору”,какоонасамакаже,наглашавајућипри
томедациљанокориститустаринскуречкакобинассве
подсетиладаказнанијејединаадекватнапоследицагреха.
„Покорадолазиуразличитимоблицима–неморатобити
самоосрамоћењепреступника.Испаштатиможетеичинећи
добродругима.”30

Каошто саму уводномделу овог текста већнапоменула,
сижероманаМалерадостисуботенашаосеинастрани
цама колумне уредника Америчког часописа за спортску
медицинуиз2010.године,којигакористикаоповодзана
учнурасправуолаковерностиичакнемаруглавнихиод
говорнихуредникаакадемскихчасописа.Рајдер31говорио
сосптвеномбесуипрезирупремаликулекараизромана,јер
лажипреваразакојуглавнајунакињаверуједасуморално

29Mekol S. A. (2011) Male radosti subote, Beograd: Samizdat B92,
str.130131.

30MekolS.A.(2011)Maleradostisubote,Beograd:SamizdatB92,str.201.
31Рајдер,Б.нав.дело,стр.446.
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оправданиу„реалномсветумогубеспотребнодовестидо
успоравања напретка медицинске науке, губитку драгоце
них истраживачких ресурса, или чак излагању пацијената
бескориснимилиопаснимтретманима”32.

Покушајмосададаромансагледамоизперспективенара
тивнемрежекакобисмомождауспелида„помиримо”већ
сасвимјаснопостављенасупротстављенатумачењаосновне
идеје,односнодирективнеснаге,овогтекста.

Једанодцентралнихелеменатанашенаративнемрежесва
како представља сам текст аутора високо образованог, са
академским и професионалним искуством у области ме
дицинске етикеи са експлицитноизраженомпотребомда
својимкњижевнимделимашета„сунчаномстраномулице”.
Кадакажемтекст,мислимнасведетективскероманеоИза
белДелхоуси(иличакионеизсеријалаоМадамРамоцве),
јерјенемогућесагледатисвеукупностивишеструкостзна
чењаједногроманабезбарповршногувидауостале,што
сампокушаладапокажеммалоопширнијимуводомиопи
сомкњижевногопусаАлександраМеколСмита.

Другиелементнаративнемрежејесамстваралачкиидру
штвено ангажовани став Александра Мекол Смита. Он у
својимроманимаглавнујунакињуињенокретањекрозна
ративкористикаодискурзивнипросторукомеформираи
образлаже сопствене ставове, филозофске и етичке прин
ципе,каоштосмовећвидели,потпуносвестанчињенице
да његови текстови не осликавају реални свет практично
ниједнеженекојуможемодаупознамоустварномживоту.

Алисузатодруштвенапитањакојапромишљањенимгла
сомпитањакојанассесвихдотичу:богатствоипривиле
гијекојеонодоноси,образовањекаопредусловзаморално
делање,емпатијакаоосновноначеломеђуљудскиходноса,
општаивечитапитањаправдеинеправде,добраизла,али
иподсећањедајеживотлеп,дасесастојиодситнихрадо
стикојесенемогунитикупитинитипреваромосвојити.Та
општадруштвенапитањапредстављајудругинизцентрал
нихиликључнихелеменатанаративнемрежеинајужесу
повезанисапотенцијалномдирективномснагомовогнара
тива.Самаутор(какоутекстуромана,такоиуинтевјуима
коједаје)истичедајеморалнообразовањеједанодциљева
књижевногстваралаштва.

32“Inreallife,suchbehaviormayneedlesslyretardtheprogressofmedicalsci
ence,leadtothewasteofpreciousresearchresources,orevencausepatients
tobesubjectedtouselessorharmfultreatments.”
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Трећугрупу„чворова”унаративнојмрежипредстављако
мерцијалномаркетиншкисекториздавачке (ипреводилач
ке)индустријенаглобалномилокалномнивоукојиодлучује
којићеикаквироманибитиписаниипродавани(подсетићу
васнаизјавуАлександраМеколСмитаиз2004.годинеото
медајепослетекједнеобјављенекњигеизсеријалаоИза
белДелхоусивећимао„наручена”јоштринаставка,адасу
нашојчиталачкојпублицисвињеговироманииздвадетек
тивскасеријала,НедељнифилозофскиклубиПрваженска
детективскаагенцијавеомабрзопообјављивањунаенгле
скомпостајалидоступниупреводунасрпскијезик).Одлуке
издавача,издавачкихкућа,спремностдасеоткупеауторска
праванапреводеширомсветапредусловсузаформирање
глобалних,илибољеречено глокалних, „чворова”унара
тивној мрежи. Глокалних, јер сасвим сигурно пролазећи
кроз текст поредимо, контрастирамо сопствену стварност
сафабуломромана,и тражимосопственасмислена значе
њаверодостојнаунашимлокалнимдруштвенополитичким
икултурнимконтекстима.Конкретно,накојиначинсрпска
читалачкапубликаможедасеприближипроблемуфинан
сијскедобитивеликихфармацеутскихкућаипротоколаза
укључивањелекованатржиште?Какосепитањеакадемског
моралаилекарскеетикетумачиунашојсредини?Тосусва
какотемекојесучестоприсутнеујавномдискурсусрпских
медија.Наравно,наовапитањабисемоглоодговорититек
узпомоћједногдоброутемељеногемпиријскогистражива
њабазираногнаконцептимакритичкесоциолингвистикеи
критичкеанализедискурсакојебипокушалодаповежеим
плицитнепорукемедијскогнаративасаличнимставовима
иколективнимидеологијамаоногделанашејавностикоја
представљачиталачкупубликуроманаМеколСмита,алито
бибилатемаједногсасвимдругачијеграда.

Иконачно,свакооднаскопрочитаовукњигу,постаједео
наративнемрежекојојдоприносисопственимтумачењеми
вредновањем,прихватајућиупотпуности,сарезервомили
одбијајући морализаторскообразовни оквир који нам ау
торнудикаорецептзасрећнијиживот.Некиоднасточи
неуприватностисопственихмисли,уоквиручиталачких
кругова(попутоногаизНемачке)33,илирасправауличном
окружењу,докдругиточинејавно,објављујућисвојевред
новањеромананастраницамаакадемскихчасописа,као,на
пример,Рајдер34,или,коначно,каојауовомтексту.

33Хименес,Ј.нав.дело,стр.208.
34Рајдер,Б.нав.дело.
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Икојајемојаулогаутојнаративнојмрежи,запитаћетесе?
Пресвегалична,укојојсебидозвољавамдасе,баруовом
романуиуслучајудрМонкрифанесложимсаИзабелиње
ном,помоммишљењупрелакодонесеномодлукомдаму
опростилажипревару.Вероватноуправозатоштоисама
поседујем академску „предрасуду” сматрам да је недопу
стиволичнауверења,макакоморалнаиалтруистичкаби
ла,ставитииспредверодостојностиивалидностинаучних
доказа.Алидаистотакосебидозвољавамдајавнопризнам
да уживам у читању ових романа, да се радујем одласку
укреветсакњигомуруципотпуносигурнадаћузаспати
уљуљкана и ушушканаљудском топлином, лепотомумет
ничкихделаилетњиммирисимабаштевикторијанскекуће
укојојИзабелДелхоусиживи.Ипак,мојаулогаумрежије
ијавна.ОроманимаАлександраМеколСмитаизтрећегсе
ријалаоулициСкотландбр.44(the44ScotlandStreetseries)
већодавноговоримсвојимстуденткињамаистудентимака
данапредметуКвалитативнаистраживањаулингвистици
којипредајемнаФилолошкомфакултетуУниверизитетау
Београдунадуховитначинжелимдаприкажемсвеизазове
етнографскогтеренскоградау21.веку,користећизатонео
бичнедоживљајеизудаљенихделовасветаантрополошки
њеДоменикеМекдоналдкојајеједнаодпротагонисткиња
ових духовитих и љупких вињета о становницима зграде
бр.44уулициСкотландуЕдинбургу.Наравно,писањеовог
текста,отвориломијеиновеугловетумачењасеријаладе
тективскихроманачијимсеновимнаставцимаувекраду
јем,тећесвакакоиовдеизнесениувидинаћиместаумојој
предавачкојпракси.

Каконам,дакле,концептнаративнемрежепомажедабоље
разумеморазличитеаспектетекстасакојимкомуницирамо,
романаМалерадостисуботе?Пресвега,анализасамогтек
стадајенамувидуставовеауторапремавредностиифунк
цијиуметничкогделакојетребаданасоплемени,помогне
намдабудемобољеособе,укаженамнаразликуизмеђудо
браизла,алиипонудирелативнекритеријумезапроцену
тежиненечијегпреступаиподсетинасдајеопроштајједан
одначинаданатуђулажипреваруреагујемо.Узто,текст
обилуједругимдруштвеноангажованимпорукамаипроми
шљањима,каоштосуафирмацијаљудскеравноправности
(Изабелинодноспремасвојојкућнојпомоћнициимладом
продавцуурадњисвојебратанице),женскаправаифеми
нистичкопоимањесвета35;тујеиотворенаидентификација

35„(…) не жели да постане једна од феминисткиња међу филозофима;
идеолога,помислиона,притомјошибучних.Аипак,ипак…Тусу,на
пример,КристоферДовињеговпријатељ,професорЛатис.Далиимје
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санационалнимвредностимаШкотскеиШкотланђана,сли
карством, народном поезијом, традицијом кроз коју аутор
покушава да размотри питање смисла и суштинељудског
бивствовањаузаједници,сугеришућиданамдијахронијски
континуитет и припадност културном колективу пружају
“уземљење”инудеоријентиреупоимањусопственогсми
слаживота.Даље,ауторусвојимобраћањимајавностикроз
интервјуесвојеличнеставовепотврђујеипоткрепљујегоре
описанотумачењепотенцијалнедирективнеснагесопстве
нихромана.Истотако,немогућејечитатиМеколСмита“на
прескок”,одабратисамоједанроманизсеријалаипритоме
добитикомплетнусликуотомештајепотенцијалнасушти
нањиховенаративнеснагеипривлачности.

Са друге стране, имамо јасно издиференцирана тумачења
различитих читалачких публика. Немачки интернет чита
лачкиклуб36упримарнифокуссвојихпромишљањаотек
стустављааспектероманакојинемајудиректневезесаде
тективском причом и етичким порукама и усмерава се на
шематизоване, идеализоване околности и ликове који су
присутни о свим романима оИзабелДалхоуси (савршена
сликамајкеиљубавнице,привилегованадруштвенапози
ција главне јунакиње, лепота Едимбурга, идила породич
ногживота…).Детективскаприча,професионалниизазови
ИзабелкаоуредницеЧасописазапримењенуетикуиоста
линаративнисегментироманасмештенисуудругиплан,
аконачнизакључакједасероманпрепоручује,као“лако,
иакодоброосмишљеноштиво,којевишенегонатрадици
оналнитрилерличинамодернуморалнубајку”37.Рајдер38,
пак,пишезауску,високостручну,научнучиталачкупубли
куиискључивосеусмераванаконцептакадемскелажии
превареипоследицекојеонемогудаизазову,тепрозиваау
торакаонеодговорногиповршногусвојој‘етичкојвелико
душности’премааморалномлекару.Коначно,мојдоживљај
овогроманаје‘негдеизмеђу’лакоћеипријатностичитања
ипоједностављенеморалностинаратива.

икадпалонапаметдајењиховпогледнасветособеномушки,анене
утралан?Обојицасусепонашалипремањојснисходљиво,онакокако
премамушкарцуникаднеби;неопходнаимједобралекција.Неопходан
имјефеминизам.”(Mekol,S.A.(2011)Maleradostisubote,Beograd:Sa
mizdatB92,str.141).

36Хименес,Ј.нав.дело,стр.208.
37“recommendedasalightthoughtfulread.Notaconventionalthriller–more

amodernethical fairy tale.”https://readinggroupberlin.files.wordpress.com
/2011/07/20103bcomfortsofamuddysaturday.pdf

38Рајдер,Б.нав.дело.
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Наосновусвегадосадаизнесеног,закључујемдајесамчин
читања заправо један од кључних „чворова” у наративној
мрежи, како овог, тако и било ког другог писаног текста.
Чин читања као лични, али и друштвени процес, времен
скиипросторноомеђен,којидиректнозависиодлокалног
контекста,друштвенихобразацаиконтекстаукојимасеса
текстомопшти.Рецимо,приликомпрвогчитањаромана,и
јасамсеусмериланаличнеаспектеживотнепричеглавне
јунакиње,атекмејеколумнауредникаакадемскогчасописа
заспортскумедицинунавеладаудругомчитањуозбиљну
пажњупосветимпитањимаморалнихначела,лажи,преваре
иопроштаја…Инаравно,мојаинтерпретација,базиранана
критичкојсоциолингвистичкојдимензијикојусамуанали
зуувелатакођејеједаноделемената,односно“чворова”на
ративнемрежеучијемсусредиштуМалерадостисуботе.

Уместозакључка:
директивнаснаганаративнемреже

У овој анализи се на примеру специфичног детективског
романаса јасноексплицираномморалномпоруком,икон
кретније, на питању садржајног елемента приступа, тума
чењаивредновањаморалности,процене„тежине”лажии
обмане,истражујумогућностисоциолингвистичкеанализе
којанаратив,односнотекстсагледавакаокомплекснумре
жуфактораиелеменатауконтинуиранојикомплекснојин
теракцији, на индивидуалном и колективном, локалном и
глобалном,односноглокалномплану.Јертекстникадани
је„изолованадискурзивнареализација”39,40насталаудру
штвеномвакууму.Уанализипредстављенојуовомрадуну
дисекритичкисоциолингвистичкиувидкојисенесводина
традиционалну микросоциолингвистичку функционалну
анализу лингвистичкихформи и структура, већ се базира
на холистичком проматрању наративне мреже текста ко
јаукључујесвестани/илинесвестанодабирдискурзивних
средставаукљученихупроцесњеговогнастанка;глобалну
популаризацију одређених книжевних жанрова и аутора,
комерцијалнопропаганднепорукеиздавачкихкућакоје за
широку,вишејезичну,глокалну,читалачкупубликудоносе
одлуке о томештаће читати; историјски тренутак у коме
текст настаје и у коме се дистрибуира. Коначно, сам чин
читања, просторно, временски, социокултурно, политич
ки,епистемолошки,идеолошкиинамногодругихначина
омеђениусловљен,одређујетумачењепотенцијалнихзна
чењатекста.Значењасеутомсмислунемогупредвидети

39“isolateddiscursiverealizations”
40Хименес,Ј.нав.дело,стр.213.
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нити ограничити, она се изнедравају кроз процес анализе
чијиметодолошкипоступцимогунапрвипогледизгледати
контрадикторно,неадекватноилипотпунонеконзистентно.
Унашемслучају,Малерадостисуботе,изворноидентифи
кованкаоатипичандетективскироманињеговфилозофско
моралистичкиприступлажииакадемскојпреварикојичини
окосницуоногделафабулекојисетретиракаокримипри
ча,заправомогумногодубљеиверодостојниједасетумаче
иразумејууколикоуобзирузмемочитавнизпратећихтек
стоваиактивности:

1.Oсталихроманаистогаутора;

2.Низаинтервјуасааутором,његовезваничневебстра
нице,каоирецензијаимаркетиншкихпорукаиздавачких
кућа(којесу,важнојеистаћи,свибилиуелектронском
формату,односносвисујавнодоступнинаИнтернету,ка
конаенглеском,такоинасрпскомјезику,штонаснаво
диназначајиулогуинформационихтехнологијакаојош
једногрелевантног„чвора”унаративнојмрежибилоког
текста,аштоје,опет,темазаједанновирад);

3.Друштвеног проблема академске одговорности имо
рала, лажи и преваре, као и другихширих друштвених
питањакојимасероманбави;

4.Дискурсаразличитихгрупачиталачкепубликеуразли
читимделовимасветакојасвојатумачењаформираикон
текстуализујеувезисаширимдруштвенимзбивањимаи/
илисасопственимискуствимаиживотнимоколностима;

5.Чиначитањакаовисококонтекстуализованогделања
током кога се смисао и значење текста сваки пут изно
ваизнедравауинтеракцијиизмеђучитатељке/читаоцаса
осталимелементиманаративнемреже.

Спектарзначењаовогконкретногнаратива:моралност,ети
ка, лаж, превара, опрост, љубав према мушкарцу, љубав
према сину, значај националне традиције за промишљање
суштине сопственог бивствовања и континуитета култур
них заједница, улога уметности у развијању друштвено
прихватљивих образаца понашања, као и естетски дожи
вљајкојиунамабудециљаноидиличниописиЕдинбурга
у коме влада увек лепо време вечитог лета (упркос свима
познатомноторнолошемвременуутомделуЕвропе),пред
стављаваријабилне,релативнеаспектенаративнеконструк
ције.Варијабилнеирелативнејерњиховахијерархизација,
прихватањеивредновање(илинеприхватање/неодобравање
и/илинегирање)стојеудиректнојдијалошкојвезисагоре
наведеним„чворовима”усложенојнаративнојмрежикоја
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насводиизванграницасамогтекстакаојезичког,структу
ралног,лексичкогисемантичкогартефактаипозиванасда
„истражимовишеслојностисторијских,политичких,иин
ституционализованих снага (укључујући вредности, инте
реснесфереиуверења)”41уциљупојашњењамакросоцио
културнихфакторакојисуоперативниупроизводњисваког
наратива,текста,дискурса,паиромана.
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LIE,DECEPTION,PHILOSOPHYOFETHICSAND
THENARRATIVENETWORKOFTHECOMFORTSOF

SATURDAYSBYALEXANDERMCCALLSMITH

Abstract

From an angle of critical sociolinguistic analysis, amethodology of
narrativenetworksisappliedinordertoargueforarelativeinterpretation
ofthenarrativeinapieceofdetectivefiction,TheComfortsofSaturdays
byAlexanderMcCallSmith.Someofthecentralnarrativethemesof
thenovel,lieanddeception,forgivenessandpenance,areinterpreted
withinthetheoreticalandmethodologicalframeworkwhichpostulates
thatatextcannotbeunderstoodinisolation,inasocialvacuum.The
concept of narrative network, inwhich the text itself is but a single
“knot”while the rest of the network ismade up of awide range of
sociohistorical factors, accompanying texts (interviews with the
author,publisheradvertisements,etc.),attitudesandinterpretationsof
differenttypesofreadingaudiencesaswellastheactofreadingitself,
allowsustobetterunderstandtherelativeandvariablemeaningsofthe
plotandthemoraldirectiveforceitproposes,openingupnewspaces
foramorecomplex,multilayeredunderstandingofthenarrativefabric

initsentirety.

Keywords:philosophyofethics,lie,forgiveness,TheComfortofSat
urdays, Alexander McCall Smith, critical sociolinguistics, narrative

network
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ZAŠTOSIMILAGAO –  
LAŽITRAUMAUROMANU 

ČRNAMATIZEMLA  
KRISTIANANOVAKA

Sažetak:Radpropitujekonceptlažiilaganjakaoautoterapeutskogči
nananačinnakojigaprikazujeKristianNovakusvomeromanuČrna
matizemla.Složenostfilozofskogkonceptaistine(ilaži)Novakilustrira
heterogenomstrukturomromanakojisesastojiodpetakronološkipo
redanihpoglavljakojasebaverazličitiminačicamaistine,ili,točnije,
prikazujukakoseprotagonistovaegzistencijalnaistinamijenjaovisno
otometkojepercipiraiinterpretira,ikada.Složenostodnosaizmeđu
istineilažidodatnokompliciraautorovopoigravanjerazličitimžanro
vimai(li)vrstamateksta–odprikazaznanstvenihistraživanja,preko
čistefikcijekojagovorioživotuodraslogprotagonistadopseudoauto
biografskogprikazaživotaprotagonistadječaka.Lažparalelnofiguri
rakaokreativniidestruktivnielement:izmišljanjejetemeljknjiževnog
stvaralaštva (iNovak injegovprotagonist supiscičimeseostvaruje
nekametatekstualnavezaromanakaofikcionalne tvorevinesastvar
nošću)ijedininačinnakojiseprotagonist–dječakuspijevanositis
proživljenomtraumom,aistodobnolaganjeiživotuizmišljenomsvijetu
podrivajupsihičkustabilnostMatijedječakaiuništavajuljubavnuvezu
odraslogaMatije.

Ključneriječi:laž,trauma,fikcija,istina,KristianNovak

Problematikomlažii(odsuća)istineupoliticiijavnomživotu,
bavilisusemnogimislioci,jerlažjedotemjerepostaladije
lom svakodnevnog života, da je, kako toKafka tvrdi, postala
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univerzalniprincip.1Lažse,međutim,pojavljujeiuumjetnosti,
a,strogogovoreći,lijepaknjiževnostzasnivasenalažima,jer
imitacija stvarnosti (mimesis) tek je autorovim glasom oboje
nainačicaistine, jezičnaiumjetničkakonstrukcija izmišljenih
ilistvarnihdogađaja.PlatonuGorgijikoristipojamparrhesia
u smisludijalektičke razmjenemišljenja i slobodegovorako
ji stojiuopoziciji s retoričkom(sofističkom)manipulacijom i
obmanom,aFoucaultgapreuzimaikoristikaosinonimzasa
mogasebe,filozofaistinozborca.2Derrida,kaojedanodnajzna
čajnijihpredstavnikapoststrukturalizma,općenitojedovodiou
pitanjemogućnostiskazivanja„istine”jezikom,akakobiuputio
nasloženostovogproblema,usvomesejuHistoryof theLie.
ProlegomenapodsjećačitateljenaNietzschea,čijitekst„Kako
je „istinski svijet” konačnopostaobajkom.Povijest jedne za
blude”3zanjegapredstavljasjajnupripovijestofabulacijiiistini
kaokonstrukciji(66).4Derrida,naime,ponavljaonoštojeveć
ustvrdioSvetiAugustin,5atojedalažnepostojibeznamjere
idajelaž(imenica)zapravolaganje(čin)tedaselagatimože
samodrugome,anikakonesebi,osimakosebinelažemokao
drugome.6Ovopotonjejeosobitorelevantnokadagovorimoo
romanuČrnamatizemlaKristianaNovaka(2013)kojipropituje
složeniodnosizmeđuistine,lažiitraume.

Protagonistromana,MatijaDolenčec,mladijepisackojiproži
vljavatraumuprekidapopraćenuspisateljskomblokadom.Spoj
bolizboggubitkadjevojkeinemogućnostistvaranja(izmišlja
nja!)pričeokidač jekojiMatijunatjeradaseprisjetipotisnu
te– traumatične–prošlosti.Matijinodjetinjstvoobilježeno je
traumom uslijed gubitka oca te pojavom izmišljenih, prilično
malevolentnihprijateljakojiMatijudovodenarubduševnogra
strojstva, zbog čega gamajka odvodi uZagreb kako bi tamo
započeli novi život.MaleniMatijamogućnost novog početka
shvaćadoslovnoipodolaskuuZagrebpotiskujesvasjećanjana
prethodnetragičnedogađaje,nerazrješivšivlastitutraumuusli
jedkojeumišljadajeodgovoranzasvesmrtiuseluipočinjese

1 „DieLügewirdzurWeltordnunggemacht.”Kafka,F. (1990)DerProzeβ.
KritischeAusgabe,Berlin:S.FischerVerlagandNewYork:SchockenBo
oks,p.303.

2 Foucault,M.(2001)FearlessSpeech,ed.Pearson,J.,LosAngeles:Semio
text(e),p.1124.

3 Točnije,radiseopoglavljuknjigeSumrakidola;Nietzsche,F.(2004)Su
mrak idola /Eccehomo /Dionizoviditirambi,prev.Ljubimir,D.,Zagreb:
Demetra.

4 Derrida,J.HistoryoftheLie.Prolegomena,in:Futures:OfJacquesDerrida,
ed.Rand,R.(2001),Stanford:StanfordUniversityPress,p.66.

5 “Fallendi cupiditas, voluntas fallendi”. St.Augustine,OnLying, 2009., 1.
February2016.,http://www.newadvent.org/fathers/1312.htm

6 Derrida,J.nav.djelo,str.68.
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bojati„svojemržnjeigolememoćiubijanja”.7Nakonštojedje
tinjstvopotisnuoutamuvlastitepodsvijesti,Matijinapotrebaza
iscjeljenjemioslobođenjemodosjećajakrivnjesublimiranaje
kroznjegovodabirspisateljskekarijere,papotrebazapričanjem
vlastitepričepotičeMatijuna todadugotrajan ibolanproces
prisjećanjazapočnekrozpripovijedanjetuđihizmišljenihpriča.
Složenost filozofskog koncepta istine (i laži)Novakov roman
ilustrirasvojomheterogenomstrukturomkojučinipetakrono
loškiporedanihpoglavljaukojimasenarazličitnačinpropituje
štojeistinito,aštolažno,odnosnoprikazujesekakoseMatijina
egzistencijalna istinamijenja ovisno o tome tko je percipira i
interpretira, i kada, odnosno pod kojim okolnostima.Takvom
pripovjednom strukturom roman utjelovljuje napetost između
istineilažitetraumeiiscjeljenjasugerirajućikompleksnostne
samoljudskepsihe,negoljudskeegzistencijeopćenito.Prema
riječimaAnneWhitehead,lijepaknjiževnostposjedujekvalitete
potrebnezauspješnoreprezentiranjetraumetezahvaljujućiupo
rabiiponavljanjuodređenihmotivaitropa,aikrozsamusvoju
strukturu,književnodjelopostaje svjedokom traume i tokroz
interakciju fikcionalnog teksta s teorijom u okviru onoga što
Whiteheadnazivaetičkompraksompisanjaičitanja,aštopod
razumijevasvjedočenjeotraumi.8Evocirajućibaštakvuinterak
cijuteorije,kojuodlikujeobjektivnipristupčinjenicama,ifikci
je,romanČrnamatizemlamožemopromatratikaonekuvrstu
arhitekstualneigre.Romanzapočinjeprologomkojipredstavlja
prikazrezultataantropološkosociološkogistraživanjavezanog
zaneobičan slučaj jednogmalogmeđimurskog selaukojemu
sije1991.godineurazdobljuodmjesecipoldanačakosmero
ljudioduzeloživot.Timeseneostvarujesamovezaizmeđupro
logaiostatkaromanaobilježenogkolektivnomtraumomcijelog
jednogselateindividualnomtraumomjednogdječaka,negose
sugerirada„istina”zabilježenatekstomproizlaziizkontekstu
alneistine,odnosno,drugimriječima,daromanopisujestvarne
događaje. Svojim znanstvenim diskursom koji priziva objek
tivnostiistinitost,prologpredstavljaprotutežuostatkuromana
kojijeusadržajnomsmisluuronjenunapetostiiočajprouzro
čen lažima, a u žanrovskom ili formalnom smislu predstavlja
„čistu”pripovjednuprozuutrećemlicu(upoglavljima„Saku
pljačisekundarnogotpada”i„Epilog”)tepripovjednuprozuu
prvom licu koja figurira kao protagonistova autobiografija (u
poglavljima„Kakonacrtatiućomas”i„Kutijezabijes”),ikoja
ukonačniciopetobjedinjujerazličitežanroveslužećikaopro
tagonistovaispovijedkojupišesciljempsihološkeautoterapije

7 Novak,K.(2014)Črnamatizemla,Algoritam:Zagreb,str.190.
8 Whitehead, A. (2004) Trauma Fiction, Edinburgh: Edinburgh University

Press,str.8385.
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i kao ispriku bivšoj djevojci, potom kao potpora sociološko
antropološkom istraživanju, te kao simbolički i stvarni dokaz
prestankaspisateljskeblokade(postoji implicitna ivrlo realna
mogućnostdaćeMatijarukopisposlatiizdavačukojigapritišće
rokovima).PremdaromanČrnamatizemlanetrebačitatikao
Novakovu autobiografiju, žanrovsku, psihološku i filozofsku
igruizmeđuistineilažidodatnopojačava(transtekstualna)spo
znajadajeautorfilolog,znanstvenikikaotakavtragačzaobjek
tivnomistinom,aliipisac–kreatorizmišljenihpriča.Dakako,
izmišljenepriče,odnosnoknjiževnost,imitirajuprirodu(mime
sis),ali imitiraju i imitacijuprirode(mit), i to takodaprirodu
ilimitoveprikazuju,odnosnooponašaju(drama,kazalište)ilio
njimapripovijedaju(ep,diegesis),9uslijedčegajejasnokakoje
uskoitrajnopreplitanjeistineilažiključnaosobinaknjiževno
gateksta.Uzto,bitnajevećspomenutavišestrukafokalizacija
kojaomogućujeboljerazumijevanjeidetaljnjiuvidudogađaje
prikazaneizrazličitihperspektiva:10neutralnipripovjedačpro
slovadajenamobjektivniprikazčinjenicaprikupljenihtijekom
istraživanja,sveznajućipripovjedačpripovijedaodogađajimau
životuodraslogaMatije,dokjesamMatijafokalizatorupričio
svomedjetinjstvu.Matijinaintimnaispovijest,odnosnonjegov
zapisvlastitihsjećanjanakritičanperioddjetinjstvakojizapoči
njesmrćunjegovogoca,azavršavapreseljenjemuZagreb,upu
ćujenasvijestotomedajeistinauvelikojmjerisubjektivnaida
predstavljaspojonogaštojeMatijasmatraoistinitimionogašto
suljudiokonjegaznalii,istotako,smatraliistinitim.Postojanje
tihdvajuistinaponištavapostojanjejedne,apsolutneistine,ati
meseromanreferiraina„istinitost”autobiografskogžanrakoji
počivanapaktuizmeđučitateljaipiscapremakojemučitatelj
pristajevjerovationomeštopisacpiše.11Premdajeputistineje
dinikojićeMatijiomogućitipreradutraumeisvojevrstannovi
početak,ionsamsvjestanjeslojevitostiisloženostionogašto
smatramo„istinom”osvomeživotu:

„Stvari koje si zaboravio pričekaju neko vrijeme. [...]
Postajuglasnijetekkadaprestaneš,kadazaistaneznaš
dalje, i tada krenu po tebe, bijesne jer si im uskratio
pravonasuživot sa svimnovimpredmetima i ljudima

9 Opripovijedanju(diegesis)ioponašanju(mimesis)višeu:Aristotel.(2005)
Opjesničkomumijeću, prev. ZdeslavDukat, Zagreb: Školska knjiga; Pla
ton(2004)Država(Knjiga3.),prev.MartinKuzmić,Zagreb:NakladaJurčić
d.o.o.

10Uznaratološkuteoriju,važnostrazličitihperspektivaosobitoupripovijesti
maotraumiističe,izmeđuostalih,iButler.Vidi:Butler,J.(2004)Precarious
Life.ThePowersofMourningandViolence,LondonandNewYork:Verso,
str.8.

11Lejeune,P.Autobiografskisporazum,u:Autor,pripovjedač,lik,prir.Mila
nja,C.(1999)Osijek:BibliotekaTheoriaNova,str.202203.
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kojeurednotrpašuskladištekojenazivašsvojimživo
tom.Sadaihkonačnovidimijasnokrećempremanjima.
Jedino... pitam se... što ako je to samonova laž?Ako
i jest, što nam drugo preostaje? Samo dovoljno dobra
laž.”12

Dok jeprologuvoduprotagonistovu sadašnjicu, autobiograf
ski dio pogled je ne samo u njegovu prošlost, nego i u proš
lost cijeloga kraja. Naime, Matijino prisjećanje traumatičnih
događaja izdjetinjstvazapočinje legendomopostankuidrev
nojprošlostiMeđimurja.Prematojlegendi,Međimurcisudo
bilidionajljepšegkomadazemljekojujeBogostaviosebi,ali
unatočtomenisumogliživjetimirnimisretnimživotomjerim
jepovijestobilježenadivljačkimnapadima,nasiljemismrtima
kojesucijeloMeđimurjepretvorileugroblje,arijekuMuruu
„tožnumati”13(tužnumajku).Melankolijaiosjećajgubitkako
jiprožimajumeđimurske legendeodjekuju sudbinomglavnog
protagonista,aliinjegovihsumještanaočijimtužnim,teškimi
mučnimsudbinamasaznajemozahvaljujućiMatijinojpotraziza
sjećanjima.Natajjenačinnjegovaindividualnatraumalocirana
unutarveće,kolektivnetraumeselakojojjeMatijasvjedočioi
zakojuse,kakosamkaže,smatraoodgovornim:„Jasammislio
da sam ihubio.Zato samzaboravio”.14Caruth argumentirano
tvrdikakotraumačestoizmičemogućnostimajezika,zbogčega
jepotiskujemoipostajemosposobnisuočitisesnjomuglavnom
tekmnogogodinanakontraumatičnogdogađaja,nakonštonas
počneproganjati15manifestirajućisekrozneobičneitajanstvene
simptome,kao što je,primjerice,pojavaMatijinih izmišljenih
prijatelja.Međutim,činisedajezaMatijuputdoprihvaćanja,
apotomipreradetraumeipakpopločanriječima.Naime,nakon
desetljeća potiskivanja,Matija se suočava s traumatičnim do
gađajimaizdjetinjstvateknakonštoihdozoveizpodsvijestii
potompretočiuriječisvjedočećioterapeutskomučinkupisanja,
pačakiakojetopisanjeproizvelojošjednunovu–alidovoljno
dobru–laž.

Matijinatraumazapočinjekadajeimaopetgodina,napogrebu
njegovogvlastitogoca.Prizorsahraneiljudiokoočevagroba,
petogodišnjaku toliko nestvaran i neshvatljiv, obilježit će mu
cijeliživotosjećajemnelagodeislutnje„dajesveštovidi[m]
lažno”.16TrenutakjetoukojemuMatijapočinjekompenzirati

12Novak,K.nav.djelo,str.97.
13Isto,str.103.
14Isto,str.97.
15Caruth,C.(1996)UnclaimedExperience:Trauma,NarrativityandHistory,

BaltimoreandLondon:TheJohnsHopkinsUniversityPress,str.4.
16Novak,K.nav.djelo,str.105.
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strašan,djetetuposvenepojmljiv,gubitakroditeljauvjeravaju
ći se da je u pitanju laž: „nisu vidjeli da znamkako je cijela
stvarjednavelikapredstava.Prozreosamcijeluigru”.17Matija
jeuvjerendaseradioigrokazukojisuljudizanjegapripremili,
alikakonijeznaokojibimogaobitirazlogzatakvošto,počinje
vjerovatidajeotacotišaojersezbognečeganaljutionanjega.
Matijinu zabludu potiče šutnja „koje je kuća bila puna i koju
samsvetežepodnosio”,18akojujeisamprihvatioudaljavaju
ćisesvevišeodmajkeisestre.Zarobljenumrežišutnjekoja
senadvilanadnjihovomkućomizbogkojenijedobiopriliku
iskrenoprogovoritiotomeštogamuči,Matijapočinjeinterpre
tiratisvedogađajeokosebeuključuidejedajenekakoodgo
voranzaočevusmrt,zakojuupornovjerujedajesamoprivre
meniodlazakidaćeseotacvratitiakoseMatijapopravi.Tuga
za ocempomiješana sa osjećajemkrivnje zbog njegove smrti
doprinositomedaMatijapostupnogubidoticajsastvarnošću:
„Kadmi jebilo teško,kadabimibiloneugodno,onakokako
budeneugodnodjecipredpogledomnepoznatihljudi,ilikadabi
mepreuzelanekatihaitužnazamišljenost,jabihotišaoduboko
usebe.Izsvijetausebe”.19

Introspekcija imaštanjemogubiti korisnimehanizmi prerade
traumatičnihdogađajaukolikoseneizgubiosjećajzarealnost,a
štoseMatiji,nažalost,dogodilo.Sramzbogposveizmišljenog
osjećajakrivnjeonemogućujemudaseikomepovjeritestoga
pokušavariješitiproblemslijedećisvojudječjulogikukojamu
nalažeda,sukladnonarodnomvjerovanju,trebariječnimvilama
ponuditižrtvuuzamjenuzasvogaoca.Idealnužrtvudarovnicu
mističnimbićimaunadnurijekeMatijavidiusvomenajboljem
prijatelju,DejanuKunčecu,zakojegaznadaćemusepridružiti
uopasnojnoćnojavanturi.Njegovaodlukadautopinajboljeg
prijatelja kako bimu riječne vile vratile oca ne završava tra
gedijomsamozbogtogaštoihDejanovotacpratiinavrijeme
spriječavaMatijuusuludoj–auMatijinimočimadobronamjer
noj–ideji.Matija,naime,iskrenoinaivnoplaniravratitisepo
Dejanaiizvućigaizvodečimmuotacopetbudenasigurnom.
Matijinapsihičkadekompenzacijakojaseočitujekrozosamlje
nost,strahodnemoćiteneadekvatneodlukeireakcije,poslje
dicajekakotraumetakoipropustaodraslih,prijesvegamajke,
damukažuistinu:

„zamenejebiloneshvatljivodaje[otac]prestaoposto
jatikadasmozakopalionajormar.20Moždabihishvatio

17Isto,str.107.
18Isto,str.114.
19Isto,str.117.
20Izperspektivedječakalijesizgledakaodrveniormar(op.autorice).
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damijenetkorekaoizravno.Tvojotacjeprestaoživjeti
nakonštosumuotkazalisvivitalniorgani.Srcejepre
stalopumpatikrv,pasustanicemozgapočelepostupno
odumirati.[...]Eto,dasumitakorekli,dasetodogađa,
netkoumreneštoprije,netkokasnije...jaganebihtra
žio. [...]Da sumi tako rekli,moždabih ipovjerovao.
Međutim,onoštosumigovorilistarijibilojemaglovito
inejasno.Sastojaloseodtogadajeotišao,dasedružis
drugimpreminulimčlanovimanašeobitelji,danasčeka,
danasmoževidjeti.”21

PremaTribunelli,smrt,nasiljeigubitakneizbježansudioživo
ta,atraumazapravovodikaodrastanju,22poduvjetom,naravno,
daistraumatiziranodijeteimaadekvatnupotporu,štokodMatije
dugonijebioslučaj.Štoviše,upokušajimadasenekakonosi
sasmrćuvoljenogmužaičinjenicomdajeostalasamasdvoje
djece, te,osobito,uželjidazaštitimalodobnogsina,Matijina
majka isključujegačak i iznajbenignijihdogađajakao što je
prodajaautakojojMatijasvjedoči,alijenerazumije.Nakonšto
jenepoznatičovjeknjegovojmajcidaonovceiodvezaosenji
hovimautomobilom,Matijaupitamajkujeliautootišaonapo
pravak,aonamunatoništaneodgovara,23prisiljavajućiMatiju
dasisampokušaobjasnitištosedogodiloipotpirujućijošviše
njegovupotrebuzafikcionaliziranjemstvarnosti,aliizapodno
šenjem„mučnešutnjeukući”.24Matijinekonfabulacijeutječu
nanjegovoponašanjeiodluke,uslijedčegagasuseljanipočinju
smatratičudakompaseotuđujeodsvih.Zbogvlastiteusamlje
nostiipotrebedasnekimrazgovaraoonomeštomisliiosjeća,
Matijaizmišljaprijateljeskojimamožebitiotvoreniiskren,jer,
kakokaže,„čeznuosamzaprijateljstvom”.25

UknjiziNevidljiviprijatelji,dr.NorbertNeußobjašnjavakako
djecaizmišljajuprijateljezbognerazumijevanjavlastitihosjeća
ja,odnosnorješavanjavlastitihunutarnjihkonflikata.Izmišljeni
prijatelj čestoodražavadjetetovounutarnje stanje i smije reći
onoštosedijeteneusudiizgovoriti,aiakosuvećinomdobrona
mjerni,ponekadmogubitizločestiiplašitidijete.26Nečudisto
gadaseMatijinazbunjenostokosmrtioca,njegovosjećajod
bačenostioddrugihistrahdajevlastitomkrivnjomprouzročio

21Novak,K.,nav.djelo,str.140.
22Tribunella,E.L.(2010)MelancholiaandMaturation:TheUseofTrauma
inAmericanChildren’sLiterature,Knoxville:TheUniversityofTennessee
Press,str.XIXXXVIII

23Novak,K.nav.djelo,str.151.
24Isto,str.152.
25Isto.
26Neuß,N. (2009)UnsichtbareFreunde.WarumKinderPhantasiegefährten
erfinden,Berlin:CornelsenSkriptor,p.3159.
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očevusmrtutjelovilauoblikudvačudnaipovremenozločesta
nevidljivaprijatelja–HeštaiPujta.NovakpojavuHeštaiPujta
opisujevrlosugestivno:„Prvisamihputaugledaojedneodonih
zimskihvečerikojeponekadznajuzalutatiukasnu jesen,ka
dasevišeništanevidisasvimjasno”,27upućujućinasimbolič
nuvremenskuiprostornuizmještenostnjihovepojavekaoina
manjakjasnoće(razumijevanja)odkojegapatiMatija.Heštoi
Pujtose,posveprikladno,pojavljuju„izmrakaizmeđusvinjcai
štaglja“,dokbakatjerakokošiukokošinjacivičenanjih:„Heš
to!Pujto!Beštam!Hešto!Pujto!Kamtevrognese!”28Uskladu
s tim,Heštonalikujena svinju, aPujto je stvorkojipodsjeća
na ružnu, smeđukokoš.Opisaneokolnosti doprinose zamući
vanjugraniceizmeđuistineilažikojapostajeprostorkojimse
Matijakrećeinatemeljukojegastvaralažne,mračneprijatelje
kojisugestivnogovoreovlastitompostojanjuumrakuizkojega
moguizaćisamoakoihnetkopozove,evocirajućimehanizam
prikojemuseneštopriziva iz„tame”podsvjesnogana„danju
svjetlost”svjesnoga:„falakasinaspozvo,minemremovum
skmiceakonasneščinepozove”.29PozivkojiMatijaupućuje
izmišljenimprijateljimaodjekjenjegovogduševnogstanja,jer
predstavlja„odslikavanježivčanogpodražajauglasovima”,30a
ujednojeistvaralačkičin,jerih,dozvavšiihizmraka,Matija
stvara,pabilotoiunutarnjegovevlastite,individualnestvarno
stikojojdruginemajupristup.

Činjenicada suHešto iPujtozaMatiju jednakostvarnikao i
njegovamajka,sestraibaka,upućujenatodajenjegovsvijet
ontološkiutemeljenu laži.Njegova stvarnostkreirana jekroz
lažukojuMatijavjerujeikojajeposljedičnozaMatijupostala
stvarnost.Razlog tome je,premaNietzscheu,urođenapotreba
zasamoočuvanjemuslijedkoječovjeknebježiniodlažiniod
istinesvedokgatalažitaistinanevrijeđajuinebole.31Mati
ja,prematome,lažekakobisespasioodosjećajakrivnjeiod
govornostizaružneineshvatljivedogađajeuvlastitomživotu.
Ovajćesemehanizampsihološkogsamoočuvanjaipronalaska
smislauvlastitojegzistencijipreokrenutikadaMatijaodraste.
Naime,baškakojemaleniMatijastvoriosvojsvijetlaži,apo
tom tijekomodrastanja posvepotisnuo sjećanja nadjetinjstvo
kakobimogaoživjetibezboli,takoodrasliMatijaosjetipotrebu
zaistinomutrenutkukadaponovnoproživineshvatljivgubitak
svegadočegamujestalo:djevojkeDine,kojagaostavljazbog

27Novak,K.nav.djelo,str.152.
28Isto.
29Isto,str.154.
30Nietzsche,F.(1999)Oistiniilažiuizvanmoralnomsmislu,Zagreb:Matica

hrvatska,str.10.
31Isto,str.810.
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togašto jojneprekidno laže, te, ironično,kreativne inspiracije
čijinedostatakprouzročinesamospisateljskunegoiegzistenci
jalnukrizu.TrenutakkadagaDinaostavlja,trenutakjeukojemu
sezbiljailažopetispreplićuunjegovomživotu,aliovajputa
zatodabiseistinakonačnoprobilakrozslojeveMatijinihlaži.

OsimštoispovijestkojuMatijapišepodnavalomsjećanjapred
stavljačinosobnekatarzekrozsuočenjesvlastitomprošlošću,
onaujedno situiraMatijinu traumuukontekst traumečitavog
sela,jerMatijineusputne,dječačkeopaskeotomeštosedoga
đalotihgodinauselurazotkrivajučinjenicudasuiživotinje
govihsuseljanautemeljeninalažimakoje,kaoiMatijine,imaju
svrhu samoočuvanja istraumatiziranihpojedinaca.DokMatija
zahvaljujućimajčinoj isestrinoj ljubavi ipodršci teodlaskuu
Zagrebdobivaprilikuzanoviživot,aposljedično iza razrje
šenje traume izdjetinjstvakrozpisanjepričeo svomeživotu,
njegovisuseljaniopterećenikulturomšutnjeimeđusobnogosu
đivanja jedino rješenje pronalaze u samoubojstvima.Brojnost
samoubojstavapočinjenihujednomseluunutarkratkograzdo
bljaprivlačipažnjuznanstvenika–sociologaiantropologa–jer
kolektivnatraumatenjeziniuzrociiposljediceotkrivajumnogo
toga o pojedinoj kulturi. Erickson definira kolektivnu traumu
kaoudaracu temelje društvenog životakoji oštećujeveze iz
međuljudiioslabljujeosjećajpripadnostizajednici,32astupanj
egzistencijalnekrize iosamljenostistanovnikaovogfikcional
nogmeđimurskogselaposvejekritičanipogubannesamoza
svakogpojedinca,negoizačitavuzajednicu.Matijinsveproži
majućiosjećajkrivnjezbogsmrtiocarecidivirauslijedusamlje
nostiizazvanečinjenicomdagavršnjaciodbacujuimaltretiraju
smatrajućigačudakom:„Djecaurazredunisuzaboravljalašto
samhtionapravitiDejanuKunčecu...Silnosamželiobitikao
idrugi,alitusamšansudavnobiopropustio,znaosamtoiako
sambiodijete”.33Ovoukonačnicidoprinosiponovnombuđenju
osjećajamržnjepremadrugimaiuvjerenjudasvojommržnjom
može izazvati tuđu smrt, što je,kako samkaže,nekovrijeme
uspijevaodržatipodkontrolom:„Ajošsamsevišebojaosvo
jemržnjeigolememoćiubijanja.Uspiosamnikoganemrziti
svenekakodoproljeća1991.godine”.34Proljeće1991.drugo
jetraumatičnorazdobljeMatijinaživotakojesimboličnokoin
cidirakakos traumomratakoju jepočelaproživljavati čitava
zemljaitakoistraumommasovnihsamoubojstavauselu,alii

32Erickson,K. (1994)ANewSpeciesofTrouble:TheHumanExperienceof
ModernDisasters,NewYork:Norton,str.233.

33Novak,K.nav.djelo,str.200.
34Isto,str.190.
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traumomjošjednogpropalogprijateljstvakojaunjemupotpiru
jeosjećajdaje„proklet”.35

Ranjiviodbačen,Matijapostajeosobitoperceptivanzasudbine
ljudisličnihnjemu:„tražio[sam]sličnesebiizapisivaonjiho
veživote.Želiosambitidionikomnjihovihsmrti iuskrsnuća,
valjda”.36UtomeduhuzapočinjeMatijinodruženjesFrancom,
dječakomizsiromašneobiteljinasilnihalkoholičara,skojimće,
nakondugograzdobljaosamljenosti,ostvaritiprijateljstvoslič
noonomekojejeprijeincidentanaMuriimaosDejanom:

„Išlismoskupauškoluinamisu.Onbipričao,ajabih
šutioibiousvojimmislima.Kadsamišaosnjim,čudno
jeto,išaosamisasobom.Kadasamišaobeznjega,kao
dajeumjestomenezapravoišaonetkodrugi.”37

MatijinarazmišljanjaoFrancuusebikaodasadržeodjekeDer
ridaovihrazmišljanjaotojtemiispoznajedažalovanjezapre
minulimprijateljempodrazumijevasukobizmeđuodanostipre
maprijateljuipremasamomesebi, jer istodobnotugujemoza
gubitkomprijatelja,aliigubitkomdijelasebe.Derrida,naime,
tvrdikakosmovlastitisvijet(zapravoidentitet)oblikovaliugra
đujućiunjeganesamodijelovesebe,negoidijeloveprijatelja,
pagubitakprijateljanužnoznačiigubitaksamogasebe,anaš
svijetseurušavainestaje.38Matijinonaknadnoprisjećanjeobi
lježeno jemelankolijomikrivnjom,odnosnospoznajomkoja,
premaDerridau,predstavljastrukturusvakogprijateljstva,ato
jedaće jedanodprijateljanužnoumrijetiprvi, adrugi ćega
oplakivati,39štoseMatijiiFrancuukonačniciidogodilo.

Matija i Franc provode dane „na rubu” društva, pokušavajući
seuklopiti,aliipakuvijekizvlačećidebljikraj,pričemuMatija
uočavastrahotenaličjasvakodnevnogživotakojetjerajuljude
da samoubojstvimaprekinuvlastite patnje, pri tomepogrešno
vjerujućidajenekakosamkrivzanjihovesmrtištogapodrugi
putadovodinagraniculudilaiduševnograstrojstva.IzMatiji
nogopisaokolnostipodkojimasusenjegovisuseljaniubili,sa
znajemodaseizafasadeseoskogživotakrijuzlostavljanja,silo
vanja,prevareipedofilija,kroničnausamljenost,depresijaidu
bokiosjećajikrivnjeokojojnižrtvenipočiniteljinemoguine
želegovoriti,jednizbogsrama,adrugizbog(kakoopravdanog

35Isto,str.283.
36Isto,str.190.
37Isto,str.203.
38Derrida,J.(2001)TheWorkofMourning,eds.Brault,P.A.andNaas,M.,

Chicago:UniversityofChicagoPress,str.107115.
39Derrida,J.(2005)PoliticsofFriendship,trans.G.Collins,NewYork:Verso,

str.124.
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takoineopravdanog)strahaodosudeikazne.Upozadinisvih
samoubojstavastojilaž–lažovlastitomidentitetu,žudnjama,
potrebamaiosjećajima,teoteškoporemećenimobiteljskimod
nosima,aMatijinasposobnostpercepcije laži iprijestupačiju
težinu itekakoosjeća,ali ihupotpunostineshvaća inemože
adekvatnointerpretiratijerjedijete,dovodidotogadaseosjeća
krivim zbog svega što se u selu događa.Uslijed osjećajamr
žnjekojiimapremazlostavljačimailašcimatenemoćidaolakša
patnjuilipomogneprijatelju,Matijapočinjevjerovatiuvlastitu
odgovornost za samoubojstva.Teret takve teške, i posveneo
pravdane, odgovornosti pokušavamuolakšati vlastita podsvi
jestkrozglasoveizmišljenihprijatelja,HeštaiPujta,kojisuga
uvjeravalidaonnijekrivtemuobjašnjavaliznačenjaonogašto
jeMatijaprimijetiovezanouzžrtve.NakonštoseobjesiMarijo
Brezovec,seoskiveseljaki„predmetobožavanja“,aistodobno
nasilnikkojijebio„izaoisebičanipokvarenipijan“,aličije
susezgodeprepričavale„kaodanemožedrugačijenegobiti
dobar”40,ikojegajeMatijamrziozatoštosenjemuiFrancuiz
rugivao,HeštoiPujtouvjeravajuMatijudanijekrivzanjegovu
smrt.Marijoje,naime,glumioveseljeiživost,azapravojebio
depresivacssuicidalnimmislimaštojeskrivaoodsvihosimod
svogstarijegbrataBorisakoji,pak,nijetražiopomoćzabrata,
jerjeisampotajnopriželjkivaonjegovusmrt:

„Nejsiga tizaklo–ponoviHešto.Njegasusijvseli
vidli samo dok je biu veseli.Nišči je nej znau kamu
dodjtetoupatam...Takšaglobokažalostkasitaunišči
nemrezamisliti.Stisnulobigatakkajenejmogonikaj,
samjeležoalisedijoigledijofkmicoišteujeoditif
totokmico.Nišči je taunejznauosimjegovogabrata.
Jemujejedinomorekokabinegdanegdašteuhmreti.A
jegovbratjetaunikomonejšteureči,jerjeionšteuka
ganebibilo.”41

ŽivotMatijaBrezovcatemeljiosenalažikojususviprihvaćali
kaoistinujerimjetakoodgovaralo.Suseljanisusebeskrajno
zabavljali njegovim nepodopštinama i obožavali ga, prepriča
vajući do beskrajaMarijeve pustolovine i ignorirajući vrijed
nogipoštenogstarijegbrataBorisa,čijeje„poštenje”pakisto
dovedenoupitanjespoznajomdajesvjesnoodbioreagiratina
bratovevapajeupomoć.SličnokaoiMarijeva,isudbineosta
lihsamoubojicaobilježenesulažima,traumomiprešućivanjem
boli.ZdravkoTenodiobjesiosejernijemogaopodnijetitošto
gaženavara,aTrezikaKunčecjerjebilausamljenainevolje
na,sličnokaoiMladenKrajčićkojisesramiosvojerazličitosti.

40Novak,K.nav.djelo,str.213.
41Isto,str.219.
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Imbro Perčić  objesio se zbog osjećanja manje vrijednosti, a
ZvonkoHorvat zato jer nije želio čekati da ga dokrajči teška
bolest.UobiteljiMladenaHorvata,međutim, situacija je bila
jošcrnja.Njegovasupruga,MilicaHorvat,prerezalasi ježile
jervišenijemoglapodnijetiživotsmužempedofilomizlosta
vljačem,asituacijujepogoršavalaspoznajadasezbogprevla
davajućepatrijarhalnekultureutemeljenenašutnjiilažimanije
moglanikomepovjeriti:„Nikomenijemoglarećištojumuči,
nikometkobi jojvjerovao,znala je idabisenjeziniroditelji
okrenuliprotivnje”.42Perverznimužjekoristiotaktikuzastra
šivanja,tukaojujeiponižavaotetjeraodaseoblačiišišakao
dječak,štoješutketrpjela„zbogsela”,alinakonštojevidjela
suprugakakosilujeFranca,patnjajepostalanepodnošljiva.Ne
majućisnageubitiMladena,ubijasebe.Matijaješokiranstvari
makojemugovoreHeštoiPujtoisuosjećasFrancomtepoprvi
putaimaosjećajdamožeiželipomoćiprijatelju:„Pomogobom
ti,Franc.Nejsisaum–nisammogaoživjetiakoganeizvučem,
iakonisamznaokako.Moraosamnekakonaučitiliječitiljude,
kadmivećtakodobroideonosubijanjem”.43Međutim,tragič
nom igromsudbine,Franczatražipomoćodnjegau trenutku
kadaMatijuponovnoprihvateostalidječaci,aontada,očajnički
želeći postati dijelomdruštva i srameći se svojegprijateljstva
s njim, na grubnačin odbijeFranca.Ostavljenod svih, poni
ženiranjen,Francnatrpaustazemljomipočinisamoubojstvo
utapljanjem,simboličkiukazujućinatodajenjihovkrajdoista
„crnamajka”svojimsinovimačijajejedinasudbinapreuranjena
inasilnasmrt.OsjećajkrivnjezbogFrancovogsamoubojstvato
likojenepodnošljivdaseMatijaželipolicijiprijavitikaokrivac
zanjegovusmrt:„Želiosamistrpitikaznu,sada,inestatiuzabo
ravu”.44Matijinsesvijeturušio45smrćuprijateljaispoznajomda
jedoprinioFrancovomosjećajubeznađaiponiženjaokrenuvši
muleđakakobiiskazaosvojulojalnostpremaneiskrenimdje
čacimakojimasetakoočajničkiželiosvidjeti.Utomtrenutku,
HeštoiPujtoponovnoizvršavajusvojuzaštitničkuuloguiob
jašnjavajumudaipaknijekrivzasvetegapodsjećajunalegen
duocrnojmatizemljiinjezinimprokletimsinovima:

„Oniočejokabitijbiukrijv,alizataukasmosijprokle
ti,zataunebrešbitikrijv.Tunedemijradokrajasvejta,
dokznebanepuadneogenisevužgeidokveterpepela
neodnese.Onakkaksupovejdalivstarajčasaj.”46

42Isto,str.249.
43Isto,str.255.
44Isto,str.279.
45Derrida,J.(2001)TheWorkofMourning,eds.Brault,P.A.andNaas,M.,

Chicago:UniversityofChicagoPress,str.115.
46Novak,K.nav.djelo,str.280.
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RacionalizacijakojaMatijitrebapomoćishvatitidanijekrivza
svetesmrtijer„Izmračnihšumadoistajestbilobačenoproklet
stvonaselo”,47koincidirastrenutkomukojemukrozseloprođe
„prvi tenk od desetak, na putu od varaždinske kasarne prema
Sloveniji”,zahvaljujućičemuljudikojisunaviklinastrah,šut
nju i laži konačnoosjete olakšanje „jer se sada rukommoglo
pokazati na neprijatelja”.48 Pojava tenkova i početak rata iro
ničansukomentarnaolakšanjekojeutomtrenutkuneosjeća
samoMatijanegoisvistanovnicisela:neprijateljjesadavidljiv
idolaziizvana,amračneisramotnetajnetelažikojesujedni
drugimagodinamagovorilimoguidaljeostatiskrivenevelom
šutnje.Ipak,osjećajkrivnje,istionajkojigajeprijedvijegodi
nemučiozbogsmrtioca,asadzbogFrancovogsamoubojstva,
isusjedoveriječiosude,kojeslučajnočuje,Matijudovodena
rubludilaipokušajasuicida.Utomstanju,onHeštoveiPujtove
riječiotomedasmosviprokletiprojicirainasebe,ikaojedini
izlazvidismrttepovratakcrnojmajcizemljiitužnojmajciMu
ri.ZbogtogagotovoritualnorepliciraFrancovotrpanjezemljeu
ustairazmišljaoutapanju,kaoštojeiFrancučinio:

„Zario[sam]zubeuzemlju,uprokletucrnuzemlju.Gu
taosamjepohlepnoiljutito,kaoFrancvečerprije.Tre
bakrenutipremarijeci.Francjezasigurnotamoičeka
me.Htiosamgazagrlitiisnjimepotonutitamogdjeje
namaprokletimamjesto,unajdubljimulj.Tamopripa
damo,grobumasnogcrnogdna.”49

Konačnosvjesnatežinesituacije,majkaodvodiMatijuinjegovu
sestruuZagreb,anoviživotMatijazapočinjezaboravljajućibaš
sveštosedogodilojerjezaboravbiojedinidostupanmehani
zamsamoočuvanja.Prosvjetljenje,katarzaipočetakizlječenja
događajuse,međutim,teknakonštosesvegasjetiizapišesvoja
sjećanja.Poslavši rukopisdocenticisociologijekoja je istraži
valapovezanost samoubojstavapočinjenihuproljeće1991. te
bivšojdjevojciDini,MatijaseosjećasličnokaoprijeFrancove
smrti,kadapolicajacStankecpovjerujesvemuštoMatijaispri
čaosamoubojstvima:„–Joznomkajesekajsirekoistina.”50
Činjenicadaje,makarnatrenutak,bioprihvaćen,aneodbačen
ipredmetporuge,Matijidonosiolakšanje:„Osjetio samkako
nestajestisakgolemešakekojijedvijegodinegnječiomojaleđa
itrbuhičiniosvakimojvoljnipokretsuspregnutim.Natrenutak
jenestaloonogaštojeupravljalomnomeizbogčegasamživiou

47Isto,str.280.
48Isto,str.281.
49Isto,str.283.
50Isto.,str.273.
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svijetukojidruginisuvidjeli”.51Naponovnitakavtrenutak,tre
batćečekatidvadesetljeća–dokneskupisnagezapisatisvoju
priču.

Novakovromantemeljisvojupričuotrauminastjecištulegen
di, spoznaja o ljudskoj prirodi, znanstvenih istraživanja i, na
dasve, lijepeknjiževnosti.Ovapotonjau isto jevrijeme svje
dočanstvoo traumi iautoterapeutskičin, jer seprisjećanjem i
svjedočenjemtraumaprerađujeiotvaraseputkaoporavkukoji
jedugotrajanibolanproces.Književnitekstoizmišljenojtrau
miizmišljenihlikovafigurirakaoistinitizapispotisnutihsjeća
njaisvjedokje„kontinuiranogiskustvaoporavka”kaoidokaz
„trajnogučinkatraume”52naživotpojedinca.Etičkimčitanjem,
kakogadefiniraWhitehead,nadilaziserazinautvrđivanjaštoje
istina,aštolažitekstpostajesvjedočanstvootomekolikosmo
ikolikomožemobiti(ne)ljudijednipremadrugima.Utomkon
tekstu,heterogenoststruktureromanatrebaiščitatikaopotrebu
zavišeslojnimrazgovorimaotraumamakojeseprešućuju,kako
bisetraumom,kakoindividualnomtakoikolektivnom,bavilo
narazinisvijestiipodsvijesti,ukontekstu,diskursuimetodolo
gijiznanosti,alineizostavnoikoristećimimetičkuidijegetičku
naravmitopoetskogsvijetasadržanogunutarknjiževnogteksta.
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WHYDIDYOULIETOME–LIEANDTRAUMAIN
KRISTIANNOVAK’SČRNAMATIZEMLA

Abstract

Thepaperfocusesontheconceptofliesandlyingasanautotherapeutic
act,asrepresentedinKristianNovak’snovelČrnamatizemla.Novak
illustratesthecomplexityofthephilosophicalandliteraryconceptof
truth (and lie) bymeans of a heterogeneous narrative structure.The
novelconsistoffivenonchronologicallyarrangedchapterswhichdeal
withdifferentversionsoftruth,orrather,whichpointtothefactthatthe
truthabouttheprotagonist’slifechangesdependingonwhoperceives
andinterpretsit,andwhen.Theelaboraterelationshipbetweenthetruth
andlieisadditionallycomplicatedbytheauthor’splaywithdifferent
genres or forms of narrative, which includes the representation of
scientificresearch,fictionalrepresentationoftheprotagonist’sadultlife
andanautobiographicalstoryoftheprotagonist’schildhood.Lyingis
simultaneouslyrepresentedasacreativeandadestructiveactbecause
inventing stories is the very basis of literary creativity (bothNovak
andhisliteraryprotagonistarewriters,whichestablishesametatextual
relationshipbetween thenovelasafictionalcreationand the reality)
andithelpstheprotagonistcopewiththetraumaofhisfather’sdeath.
However,atthesametime,lyingandbelievinginimaginarypeopleand
situationsservetopsychologicallydestabilizetheprotagonist,bothas

aboyandasanadult.

Keywords:lie,trauma,fiction,truth,KristianNovak
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ИСТИНИТЕЛАЖИ  
МАРИЈАВАРГАСАЉОСЕ

Сажетак: Током своје књижевне каријере, перуански нобеловац
Марио ВаргасЉоса готово непрестано се, на различите начи
не,бавиомотивомлажи,којигајеједнакозаокупљаоуроманима
(Градипси1963,Зеленакућа1966,РазговоруКатедрали1969,
Панталеонипосетитељке1973,ПовестоМајти1984,Дискрет
нихерој2013,Петуглова2016),есејима(Истинителажи1980,
Уметностлагања1984,Истинаолажима1990),драмскимдели
ма(Кетиинилскикоњ1983,Лепеочи,ружнеслике1996)иауто
биографскомштиву(Рибауводи1993).Уовомчланкућемопоку
шатидасагледамосакојихсвеаспекатаВаргасЉосаговорио
темилажи,укојимраздобљимасвогкњижевногпутаидалије
токвременадонеоизвеснепроменеуњеговомпогледунатопи
тање.Такођећемопокушатиданађемоузрокењеговог упорног
враћањатојтеми, увидом уњегова прозна и есејистичка дела,
академске чланке и новинске текстове, и да изведене закључке
суочимосапретходнимистраживањима.

Кључнеречи:МариоВаргасаЉоса, хиспаноамеричка књижев
ност,перуанскакњижевност,нобелованаграда,лаж

Биографскечињенице

КњижевноделоМаријаВаргасаЉосе(MarioVargasLlosa,
1936),нарочитоупрвојфазињеговогстваралаштва,темат
скијеускоповезаносадогађајимакојисуобележилињего
вепрведеценијеживота.Одрастаојеускромној,алииди
личној перуанској породици, окруженпретежноженамаи
љубављу.Његовпрвисусретсаприкривеномистином,који
ћемуобележитиживотикаријеру,одиграосекадајеимао
девет година односно када се у његовом животу појавио
отацзакогаједотадамислиодајемртав:„Тојебиладуга
причакојусудотогдана–најважнијегодсвихкојесамдо
тададоживео,амождаионихкојећудоживетикасније–од
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менепажљивоскривалимајка,бабаидеда,бабатеткаЕлви
ра–Мајчица1–имојиујаци,теткаиујне...”.2Уперуанском
градићуПијура,МариоВаргасЉосаоткриоједамујеотац
живиздравидаједеветгодинаживеообавијенлажима:„˗
Нелажешме,мама?˗Мислишдабихтаконештолагала?”.3
Десетгодинакасније,послеочевевишегодишњетортуреи
трауматичногискуствасапринуднимшколовањемувојној
установи„ЛеонсиоПрадо”уЛими,детаљноописаногуње
говомпрвомромануГрадипси(Laciudadylosperros,1963),
каодеветнаетогодишњак,текожењен,кришом,десетгоди
настаријомХулијомУркиди(JuliaUrquidi),којојјепосветио
књигуТеткаХулијаипискарало(LaTíaJuliayelescribidor,
1977),закуцаојенавратаочевеканцелариједамукажеда
нежелидаживиодвојеноодсвојесупругеидаконачномо
жедасеиздржаварадећичакшестпослова:„Тајразговор,
вођенпочеткомјулаилиавгуста1955,обележиојемојеко
начноослобођењеодоца”.4Другуврстуличногсусретаса
обманом,токомполитичкекампањезапредседникаПеруа
1990.године,ВаргасЉосадетаљнобележиусвојојкњизи
мемоараРибауводи(Pezenelagua,1993),измеђуосталог,
описујућикакојелистРепубликаводиовишенедељнукам
пањупротивњега,„гдејепосленеистинитогсведочанстваи
лажиследилаувреда”,5накојунијеодговориоистоммером
већје,напротив,тражиоодсвојихсарадника(ЛућаБуста
мантеа,ХорхеаСалмонаиФредијаКупера)„данеобећавају
ништаштојанебихобећаонитидаупадајуулажиипро
тивречности”.6Тупрепознатљивомасовну,сложену,добро
испланирануполитичкукампању,дакакопунукомпромиса
итајнихдоговора,„пратилајенеколикомесецииупотреба
државнихорганизацијадабисеискривилаистина(...)алаж
је попримила неку врсту протагонизма у последњој фази
избора”.7Јула1990.наизборимазапредесеникаПеруаМа
ријаВаргасаЉосупобедио јетакорећинепознатиагроин
жењерАлбертоФухимори(AlbertoFujimori)којије,након
државногудара1992,бионачелувластидо2000.године.
Деветгодинакаснијеосуђенјенадвадесетпет,апотомјош
седамгодиназатвора,збогзлоупотребеположаја.

1 ДрамаГоспођицаизТакне(LaseñoritadeTacna,1981)говориоживоту
МајчицеЕлвиреиобилујеаутобиографскимелементима.

2 VargasLjosa,М.(2015)Ribauvodi,Beograd:Laguna,стр.1112.
3 Исто,стр.18.
4 Исто,стр.387.
5 Исто,стр.419.
6 Исто,стр.465.
7 Исто,стр.472.
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Уметностлагања

У овом чланку настојаћемо да сагледамо и протумачимо
личне ставове Марија Варгаса Љосе, пре свега изнете у
књизиИстинаолажима(Laverdadde lasmentiras,1990)
есејуУметностлагања (Elartedementir,1984),објавље
номушпанскомлистуElPaís25. јула1984.иучасопису
RevistadelaUniversidaddeMéxicoистегодине,иИстини
телажи(Lasmentirasverdaderas,1980),предговорудраме
ГоспођицаизТакне(LaseñoritadeTacna,1981)сачињеном
уВашингтону 1980.У више наврата наглашавајући да су
га, јошкада јенаписаопрвупричу,многипиталидали је
истинита,ВаргасЉосасматрада„silasnovelassonciertaso
falsasimportaaciertagentetantocomoqueseanbuenasoma
las ymuchos lectores, consciente o inconscientemente, hacen
depender losegundode loprimero”8,односнода„Laficción
eselhombre‘completo’,ensuverdadyensumentiraconfun
didas”.9Требаиматиувидуида јетекстИстинителажи
настаоубрзонаконинтервјуасамексичкимписцемХуаном
Рулфом(JuanRulfo),објављеног1979.годинеупрвомброју
часописаУниверзитетауМексику(RevistadelaUniversidad
deMéxico), под називом „Књижевност је лаж која говори
истину”.Наиме,напитањешта је зањегалитература, ау
торроманаПедроПарамо(PedroPáramo)једноставнокаже
„Unamentira.Laliteraturaesunamentiraquedicelaverdad.
Hayquesermentirosoparahacerliteratura,esahasidosiempre
miteoría”.10Осимштојепоменутимроманомувеликојмери
утицаонаписцехиспаноамеричког„бума”,Рулфо је један
одписацакојејеМариоВаргасЉосаспоменуоусвомгово
ру„Похвалачитањуификцији”кадамујеурученаНобело
ванаградазакњижевност,каоједногодауторачијасудела
направилареволуцијуупрозномстваралаштвунашпанском
језикуизахваљујућикојимасуЕвропаисветоткрилино
волицеЛатинскеАмерике.11ТомприликомВаргасЉосаје

8 Да ли је роман истинит или лажан појединим људима је једнако ва
жнокаоидалиједобарилилош,акодмногихчиталаца,свесноили
несвесно,оводругозависиодпрвог. (Прев.аут.)VargasLlosa,M. (15.
jul1984)“Elartedementir”,ElPaís,12.март2016.http://elpais.com/dia
rio/1984/07/25/opinion/459554410_850215.html

9 VargasLlosa,M.(2001)Lasmentirasverdaderas,in:Obrareunida.Teatro,
Madrid:Afaguara,p.16.

10Лаж.Књижевностјелажкојаговориистину.Дабисенекобавиокњи
жевношћу,морадабуделажљив,то јеодувекбиламојатеорија. Juan
Rulfo:“La literaturaesunamentiraquedice laverdad”(entrevistadeEr
nestoGonzálezBermejoconJuanRulfo) in:Revistade laUniversidadde
MéxicoNo.1,Septiembre1979,p.6

11VargasLlosa,M.(2010)Еlogiodelalecturaylaficción,7.decembar2010,
27. mart 2016., https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laurea



62

БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ ПЕТРОВИЋ

говориоиоодносуистинеилажи,ускоповезаномзањегов
доживљајстварностиификције:„Nadahasembradotantola
inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como
esavidadementirasqueañadimosalaquetenemosgraciasa
laliteraturaparaprotagonizarlasgrandesaventuras,lasgrandes
pasiones,quelavidaverdaderanuncanosdará”.12

Свакакотребаиматиувидуитодапоимањереализма„у
књижевномделуитеоријскојмислиМаријаВаргасаЉосе
добијаново,активнозначење,јерјестварностсамополазна
тачкаустваралачкомчину,(...)грађакојућеписацподдеј
ствомсвојих(...)личних,историјскихикултурних’демона’
пропуститикрозприповедачкуматерију.”13Штавише,Вар
гасЉосаутекстуУметностлагањанаглашавадауњего
вимпричамаимаизмишљенихдогађајаиликова,намерно
„погрешно” тумачених речи и догађаја и преувеличавања
успомена,будућида„nuncapretendíseranecdóticamentefiel
aunoshechosypersonas”.14

Узбирцикојаобједињуједвадесетпетесејаомодерномро
мануИстинаолажима,ВаргасЉосазаправопишеонај
значајнијимроманописцимадвадесетогвека–Џојсу,Тома
суМану,Фокнеру,Набокову,СкотуФицџералду,ДосПасо
су,ВирџинијиВулф,ХенријуМилеру,Камију,Пастернаку...
и њиховим  врхунским књижевним остварењима. У прво
поглавље уводног текста те збирке из 1990. године аутор
преноси чланакУметност лагања,објављеншест година
ранијеушпанскимдневнимновинамаElPais,докдругопо
глављеуводника,делимичнопубликованоподназивомМоћ
лажи(Elpoderdelamentira)1987.умексичкомчасописуVu
elta15којијеуређиваонобеловацОктавиоПас(OctavioPaz),
започињецитатомписцаРамонаделВаљеИнклана(Ramón
delValleInclán):„Lascosasnosoncomolasvemossinocomo

tes/2010/vargas_llosalecture_sp.pdf
12Ништанесејетоликонемираинеузбуркавамаштуижеље,каоживот

пунлажикојимазачињаваможивоткојинамприпадазахваљујућикњи
жевности, какобисмобилипротагонистивеликихпустоловина, вели
кихстрастикојенамстварниживотникаданећеприуштити.Еlogiodela
lecturaylaficción,7.decembar2010,27.mart2016.,http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/literature/laureates/2010/vargas_llosalecture_sp.pdf

13Soldatić,D.KnjiževnodeloMarijaVargasaLjose,u:RazgovoruKatedrali,
(1984),Beograd/Sarajevo:grupaizdavača,str.589.

14„Никаданисамнамераваодабудеманегдотскивераннекимчињеницама
иособама.VargasLlosa,M.(15.jul1984)“Elartedementir”,ElPaís,12.
март2016.http://elpais.com/diario/1984/07/25/opinion/459554410_850215.
html

15VargasLlosa,M.(1987)Elpoderdelasmentiras,Vuelta130,Septiembrede
1987,p.54.
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lasrecordamos”16инаглашавадајекњижевносткраљевство
укојемвлададвосмисленост:„Susverdadessonsiempresu
bjetivas, verdades a medias, relativas, verdades literarias que
con frecuenciaconstituyen inexactitudesflagrantesomentiras
históricas.”17Сматрајућидачовекнеможедаживисамоод
истина,дасумулажинеопходне–алинеонекојесумуна
метнуте,већонекојесуслободноисвесноизмишљенекако
биобогатилеиупотпунилељудскопостојање–хиспаноа
меричкикњижевниксвојутврдњуобјашњавачињеницомда
„lavidareal,lavidaverdadera,nuncahasidoniserábastante
paracolmarlosdeseoshumanos.Yporquesinesainsatisfacción
vitalquelasmentirasdelaliteraturaalavezazuzanyaplacan,
nuncahay auténticoprogreso”18 ипоткрепљује је ставомда
свакичовекимаправодасепоигравалажимакаоштосваки
писацичиталацњеговогделалажимауспостављајуједин
ственувезу,истовременочувајућисвојуиндивидуалности
слободу.Штавише, да би створио (нову, фиктивну, бољу)
стварностусвомкњижевномделу,писацморадакористи
грађуизистинскестварности,којумењаиприлагођаватако
штојојдодајенекиелемент(elementoañadido,„придодати
елемент”)јер„nohayhistoriassinelementoañadido”19,алажи
којеписацизражавакрозсвојуфикцијузаправосуоличење
нассамих:„lasmentirasquesomos, lasquenosconsuelany
desagraviandenuestrasnostalgiasyfrustraciones”.20

УИстиниолажима, тачнијеуесејуоЛампедузиномГе
парду,написаномуЛондону1987.године,ВаргасЉосаис
тичедајемисијароманадауверљиволажеодноснодапре
дочилажкаодајеистина,21докутекстуоЛименомдобошу
ГинтераГрасатврдидајелажслојевитаидасекрозњене
слојевепровидидубокаистина.22Усвојимразмишљањима

16Cтваринисукаквеихвидимовећкаквихихсесећамо(Прев.аут.)Vargas
Llosa(1990)Laverdaddelasmentiras,Madrid:Alfaguara,p.8.

17Њене истине су увек субјективне, половичне, релативне; књижевне
истинечестозамењујуочигледненепрецизностиилиисторијскелажи.
(Прев.аут.);Idem.

18Стваранживот,правиживот,никаданијебионитићебитидовољанда
задовољиљудске жеље. А без тог виталног незадвољства које лаж у
књижевностиистовременоподстичеисмирује,немаистинскогнапрет
ка.(Прев.аут.)нав.дело,стр.10.

19Немастварностибезпридодатогелемента.VargasLlosa,M.(2001)Las
mentirasverdaderas,in:Obrareunida.Teatro.Madrid:Afaguara,p.16.

20Те лажиприказују нас саме, тешенас и обештећују нашуносталгију
инашуосујећеност. (Прев. аут.)VargasLlosa,M. (15. jul1984)El arte
dementir,ElPaís,12.март2016.http://elpais.com/diario/1984/07/25/opi
nion/459554410_850215.html

21Нав.дело,стр.76.
22Исто,стр.79.
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оМакијавелијевомВладаоцуперуанскиписацизносистав
да је моћ уметност која захтева превару и лаж да би би
лауспешна,23докуразмишљањимаоХерцогутврдидаје
читавафикцијасачињенаодлажи.24

Такође,пишућиоромануЈаднициВиктораИгоа,обухваће
нимикњизиесејаLa tentaciónde lo imposible (Изазовне
могућег, 2004), Варгас Љоса поставља питање да ли нас
увођењефикцијеуживотчинибољимаилилошијима:„Es
difícilsabersilasmentirasqueurdelaimaginaciónayudanal
hombreavivirocontribuyenasuinfortunioalrevelarleelabi
smo entre la realidady el sueño, si adormecen su voluntad o
lo inducenaactuar”.25Онистичеда,премдаауторверујеу
великеилеперечикојекористи,тоневажиизачитаоца,
закојегсу„истина”,„живот”,„историја”романазаправо–
лаж.Teккададосегнеодређене,високедомете,радикална
лажодносноистинауромануутиченастварниживоттако
штогачиниувећојилимањојмериразумљивим,тачније
подношљивим.26

Усвојимбројнимтекстовима,пасусима,реченицамаире
пликама о лажи(ма), перуански књижевник задире и у
историјскосоциолошкополитички аспект тог феномена,
подсећајућинасдајепрвироманналатиноамеричкомкон
тиненту,Шугавипапагајчић (Elperiquillo sarniento)Хосеа
ХоакинаФернандесадеЛисардија (JoséJoaquínFernández
de Lizardi) објављен тек 1816. године, дакле са данашње
временскеперспективепретачнодвавека,будућидасудо
тадашпански инквизитори, служећи се лажима, забрањи
валиобјављивањеичитањероманауХиспанскојАмерици,
поштоби„podríanserperjudicialesparalasaludespiritualde
losindios”.27

Истинителажиуроману

ВаргасЉосајеауторнеколикототалних,целовитихромана
(novelatotal)˗Зеленакућа(Lacasaverde,1966),Разговору
Катедрали(ConversaciónenlaCatedral,1969),Ратзасмак

23Исто,стр.93.
24Исто,стр.97.
25Тешкојезнатидалилажикојесмишљамаштапомажучовекудаживи

илидоприносењеговојнесрећитакоштомуоткривајујазизмеђуствар
ностиисна,далиумртвљујењеговувољуилигаподстичедаделује.
(Прев.аут).VargasLlosa,M.(2007)Latentacióndeloimposible–Victor
HugoyLosMiserablesMadrid:Puntodelectura,p.18

26Исто,стр.37.
27MоглибитиштетнизадуховноздрављеИндијанаца.(Прев.аут.)Vargas

Llosa,M.(15.jul1984)“Elartedementir”,ElPaís,12.март2016.http://
elpais.com/diario/1984/07/25/opinion/459554410_850215.html
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света (Laguerra del fin delmundo, 1981),Јарчевафешта
(Lafiestadelchivo,2000)˗закојејепоставиоосновуусвојој
докторскојтезиGarcíaMárquez:Historiadeundeicidio(Гар
сијаМаркес:повестједногбогоубиства)одбрањеној1971.
годиненаУниверзитетуКомплутенсеуМадриду,иуогледу
Laorgiaperpetua:FlaubertuMadameBovary(Вечнаоргија:
ФлобериМадамБовари),објављеном1975.годинеуфор
микњиге.Каоштосмовећнапоменули,посебнувредност
његовогстваралаштвачинењеговатеоријскаразмишљања
о стварности у књижевном делу, која може бити анегдот
ска–гденијеважноколикоуанегдотамапренетимуроман
имаистинеаколиколажи–ификционална–укојојписац
каодисидент„ствараилузорниживот,стваравербалнесве
товејернеприхватаживотисветонакивимкаквионијесу
(иликаквиверуједа јесу)”.28Формирањетеновестварно
стизаправо јепроцесукојемписацтемамакојепреузима
из стварногживота (премда оне, заправо, бирају писца, а
неонњих)додајеновиелемент(„придодатиелемент”)по
моћусвојих„демона”–личности,догађаја,митова,снова...
којихсеослобађазахваљујућимаштиијезику.Методкоји
нарочитодоприноси„истинитимлажима”уроманимаВар
гасаЉосе јестеприкривениподатак,намерноизостављен
какобинагнаочитаоцадаактивноучествује(саучествује)у
стварањудела/откривањускривеног.

УчланкуподназивомDiezerroresomentirasfrecuentessobre
literaturayculturaenAméricaLatina(Десетчестихгрешака
илилажиокњижевностиикултурииЛатинскојАмерици)
из1989. године, гдеспомињеироманГрадипсиВаргаса
Љосе, великиуругвајскиписацЕдуардоГалеано (Eduardo
Galeano), аутор есејистичког дела Las venas abiertas de
América Latina (Отворене вене Латинске Америке, 1971),
указујенатода„Laliteratura,quesedirigealasconciencias,
actúasobreellas,ycuandolaacompañanlaintención,eltalento
ylasuerte,disparaenellaslosgatillosdelaimaginaciónylavo
luntaddecambio”29ида„Enlaestructurasocialdelamentira,
revelarlarealidadimplicadenunciarla;ysellegamásallácuan
doellectorcambiaunpoquitoatravésdelalectura.”30Сатачке

28Soldatić,D.(2002)Prilozizateorijunovoghispanoameričkogromana,Beo
grad:FilološkifakultetiKragujevac:Novasvetlost,стр.192.

29Књижевност,којасеобраћасавести,утиченању,икадајепраћенадо
бромнамером, талентоми срећом, испаљује нањумуницију саткану
одмаштеивољезапроменом”Galeano,E.(1989)Diezerroresomenti
rasfrecuentessobreliteraturayculturaenAméricaLatina,Nuevasociedad,
p.77.

30Удруштвенојструктурилажи,откритистварностистојештоиодрећи
јесе;амногоседаљестижекадасамчиталацдоживљавапроменетоком
процесачитања.Galeano,E.;Исто.
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гледиштаВаргасаЉосе,тајпроблемјејошсложенији,јерје
фикцијаутоликоприсутнијауколикојепотребакојуизража
ваопштија,односноуколикосубројнијичитаоцикојибисе
поистоветилисадемонимакојиимнедајумира.Штавише,
фикцијаиздајеживоттимештогасводинаречииставља
нарасполагањечитаоцу.31Усвојим,веомасвеобухватними
прецизнимразмишљањимаороману,ВаргасЉосауИсти
ниолажиматврдида„todabuenanoveladicelaverdadytoda
malanovelamiente.Porque ‘decir laverdad’paraunanovela
significahacervivirallectorunailusióny‘mentir’serincapaz
delograresasuperchería”.32

Премдајошодсвогпрвогромана,Градипси,укојемпри
казујепринудупитомацавојнешколеилицмерјетогокру
жења,ВаргасЉосапосебнупажњупосвећујелажиодносно
неистини,онзаправотекодРазговорауКатедралиуспо
стављаодносизмеђуистинеилажи,стварностиификције.
СместивширадњуупериодвојнедиктатуреМануелаОдри
је(ManuelOdría),између1948.и1956.године,ВаргасЉоса
овогапутапружачитаоцусликуперуанскогдруштваипо
јединцакрозслучајниразговордвојицестарихпознаника,
СантјагаСавале (SantiagoZavala)идавнашњегвозачање
говогоцаАмбросијаПарда(AmbrosioPardo).Изванредном
приповедачком техником, кроз Сантјагову побуну против
друштвенихконвенција,декаденцијеморала,површности,
корупцијеилицемерја(испоставићесе,ињеговогоца,од
носноцелепородице),ауторнампредочавасложенусудби
нумладићакојинапуштафакултет,политикуиродитељски
дом,кришомсежени(башкаоштојеисамауторучинио
садеветнаестгодина)итокомроманаподлежеуправоства
рима против којих се борио: тоне у просечност без идеа
ла,„временомпостајесвестандајеусвемупромашиозато
штониуштанијеверовао”.33Крозцелокупанроманаутор
седотичелажи,попутлајтмотиваиомиљенепоштапалице
својихјунака:„ytodalavidaqueriendocreerenalgo...(…)y
todalavidamentira…”34Прикривањеистинесведосамога
краја једна јеодкључнихтехникакојеВаргасЉосакори
стиуовомроману:ограничаваинформацијечитаоцукако
оннебимогаодапредвидирадњуодноснокакобиусваком

31ВаргасЉоса,М.(1990),нав.дело,стр.6.
32Свакидобарроманговориистину,асвакилошлаже.Јер„говоритиисти

ну” зароман значидопринетидачиталацдоживиилузију, а „лагати”
означаванемогућностдасеостваритаобмана;Нав.дело,стр.7.

33PavlovićSamurović,Lj.(1993)Leksikonhispanoameričkeknjiževnosti,Beo
grad:Savremenaadministracija,str.762.

34Читавогживотасамжелеоунештодаверујем...ачитавживотмијебио
лаж. (Прев.аут.)VargasLlosa,M.Conversaciónen laCatedral,Madrid:
Puntodelectura,p.136.
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тренуткуактивноучествоваоупроцесучитања,прелазиса
теменатемукакобинасоставиобезодређеногподатка,чи
месе„подвлачиипосебнафункцијајезикаудруштвууко
јемсетајистијезикјављауслужбиприкривањаистине”.35

УсредиштуроманаПанталеонипосетитељке(Pantaleón
ylasvisitadoras,1973)налазисетрагикомичниликПатале
онаПантохе,честитог,марљивогипростодушногофицира
перуанскевојске,којидобијазадатакдаорганизујеслужбу
проституткизагарнизонуобластиАмазоније,иприступа
мунадасвеозбиљноипосвећено.Романобилујевојничким
извештајима,депешама,новинскимтекстовимазаснованим
настварнојанегдоти,крозкојааутор,овогапутахумором,
иронијомиподсмехом,предочавалицемерје,лажниморал
ипоткупљивостсвихслојевадруштва.КадаСлужбапосети
тељкипрестанедабудетајна,икадазапочнеатакнакоман
дантакојијујепослужбенојдужностиорганизовао,Варгас
Љосаубриљантној„емисијиГласаСинчијаод9.фебруара
1958.годинепрекоРадиоАмазона”,подмотомдаје„истина
горка,алијејошгоралаж”,36саопштавасве„истине”уко
ментарудана,накончегаПантохапохитномпоступкубива
смењен,кажњенипрекомандован,аСлужбарасформирана.

У(мета)историјском˗исамимтимфикционалном˗роману
ПовестоМајти(HistoriadeMayta,1984),укојемсетако
ђепоигравапоменутимкатегоријама,перуанскикњижевник
нуди„unaestéticadelamentira,unmentisrotundodelavali
dezepistemológicadelahistoriografía”.37Поменутироманза
правообилујеауторовимтеоријскимразмишљањима:„Ово
нећебитистварнаповест,негоуправороман(...)Једнаса
свимбледа,далека,акохоћешлажнаверзија”.38Објашња
вајућизбогчегаодсамогпочеткаприповестиоперуанском
троцкистиАлехандруМајтињегов протагониста не лаже,
већупорнонастојидаоткријештасезаистадесило,аутор
кроз свој лик одговара: „Затошто сам реалиста, у својим
романимасетрудимдалажемзнајућиочемупишем.(...)То
јемојметодрада.Аиједининачин,помоммишљењу,да
сепишуповести,почеводонесавеликимП”.39Токомро
мана,ауторсвојеставовепомерауправцуисторије,икроз

35Soldatić,D.(1984)KnjiževnodeloMarijaVargasaLjose,u:RazgovoruKa
tedrali,Beograd/Sarajevo:grupaizdavača,str.601.

36VargasLjosa,M.(2011)Pantaleoniposetiteljke,Beograd:Laguna,str.179.
37Естетикулaжи,крајњусвестоепистемолошкојвредностиисториогра

фије;Arze,G.J. (1996)Metahistorianacionalymetaficciónbiográficaen
HistoriadeMaytedeMarioVargasLlosa,p.55.http://digitalcommons.fiu.
edu/etd/1318

38VargasLjosa,М.(2006)PovestoMajti,Beograd:Fenikslibris,str.71.
39Исто,стр.72.
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ликовенамсаопштавада„оношточовекнаучипокушавају
ћидареконструишедогађајнаосновусведочанствајестеда
сусвеисторијеприче,дасусачињенеодистинаилажи.”40
УсвојеврснојтеоријироманакојупровлачикрозПовесто
Мајти,ВаргасЉосасезаправонадовезујенаесејеизосам
десетих година које смоу овомчланкупоменули.У свом
седмомромануонпроговараоперуанском(илибилокојем
другом)друштву:„Обавеститиданасмеђунамазначитума
читистварностускладусажељама,страховима,илинапро
стоонакокаконамодговара...(...)Поштојенемогућезнати
шта се одистадогађа,Перуанцилажу,измишљају, сањају,
бежеуобману”.41

Јошједан„целовитироман”овогписца,Јарчевафешта(La
fiestaelChivo,2000),поигравасеплетивомлажи.Поставље
наначврстеосноветрипаралелнанаративнаплана,прича
о доминиканском диктатору Рафаелу Леонидасу Трухиљу
(RafaelLeónidasTrujillo)„Јарцу”иУранији(Urania),кћерки
сенатораАгустинаКабрала(AgustínCabral)–којомпочиње
и завршава роман – заправо је највећим делом плодфик
ције,акоимамоувидуда„elgéneronovelísticoadquiereun
valorespecial,debidoalagranlibertaddequegoza”.42Робин
Лефер (RobinLefere) запажа да роман не садржи никакав
паратекст (предговор, епилог, напомену, белешку, библио
графијуислично),исматрадагастогаморамочитатикао
фабулу,аликовеТрухиљаиБалагера(JoaquínBalaguer)сма
трати једнакофикционалним као ликУраније.43Међутим,
унутарфикцијесвеје„јошједналаж,јошједнасамилосна
лажутомнизулажи”,44афункцијателажиједауништипо
јединца,потчинигаиодњеганачинироба.Сматрајућилаж
неизоставниморужјемдиктатуре,ауторкрозједанодсвојих
ликова–Имберта–проговарадаће,доклегодТрухиљобуде
жив,„ионимногиДоминиканцибитиосуђенинаонуужа
сну горчину и незадовољаство собом, на лагање у сваком
тренуткуиварањесвих,надвострукиживот: јавнулажи
приватнуистинукојанесмедасеизрази”.45

40Исто,стр.121.
41Исто,стр.245.
42„Романкаопрознаврстадобијапосебнувредностуследвеликеслободе

којуужива“.Lefere,R.(2004)“LafiestadelChivo,¿mentiraverdadera?”
ActasdelXIVCongresodelaAsociaciónInternacionaldeHispanistas:New
York,1621deJuliode2001/coord.porIsaíasLerner,RobertoNival,Ale
jandroAlonso,Vol.4,2004(Literaturahispanoaméricana),стp.334

43Исто,стр.332.
44VargasLjosa,M.(2011a)Jarčevafešta,Beograd:Laguna,стр.48
45Исто,стр.176.



69

БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ ПЕТРОВИЋ

Посебну знатижељу током писања овог чланка код нас је
изазвалообјављивањеновогроманаМаријаВаргасаЉосе
(марта 2016. године), најављеногприликомњеговепосете
Србији јуна2015.Поновостављајућиуфокуссвогсписа
тељскогинтересовањаналичје (перуанског) друштва, ово
гапутатокомвладавинеАлбертаФухиморија,уделукоје
непрестано балансира између трилера, криминалистичког
и политичког романа, аутор за централну тему узимажу
туштампуисензационалистичконовинарство,даклеопет
својеврсну–лаж.(И)овогапута,штампапредстављаполи
тичкооружјепарекселанс,којиммоћницимогубрзо,једно
ставноиубедљиводадискредитујусвојенеистомишљени
ке.РоманјепосвећенперуанскомписцуиновинаруАлонсу
Куету(AlonsoCueto),члануПеруанскеакадемијезајезик,а
заразликуоддругихроманаВаргасаЉосе,насамомпочет
кукњигеаутористичедаједелокојејепреднамаплодфик
ције,алидасунекиликовинадахнутистварнимособама,те
да,икадаимајуистаименакаоиони,ипакприпадајуфик
цији, башкаои догађајииспричани у роману.46Окосница
причејенамерабездушногдиректорасензационалистичког
недељника„Огољавање”(Destapes)иновинарапознатогпо
злобнимиотровнимкоментаримауемисији„Врућетеме:
истинеилажиопознатима”наНародномрадију,Роланда
Гара (Rolando Garro), да уништи живот богатом инжење
руЕнрикеуКарденасу(EnriqueCárdenas)фотографијомса
давнашњеоргијенакојојјеовајучествовао.Дакако,уцена,
чији је(лажни)циљбиовећипрестижчасописа,скривала
јејошједнуобману:Гаровутајнусарадњуса„Доктором”,
блискимсарадникомпредседникадржавеФухиморија,ко
јаћегакоштатиглаве.Истина,којанакрајуроманаизла
зинавиделокрознизтајнихснимакаразговораичланака
написанихудухуПанталеонаипосетитељки:„Elasesina
todeunperiodistaylaamenazadalibertaddeexpresiónenel
Perú”,47„Grabacionessecretas(corriendoriesgosparaservira
laVerdadyalaJusticia)”,48„Escándalodelasfotosdelaorgía
deChosica”49предоченајеуверљивимперомВаргасаЉосе.
Осимшто кроз основну тему којом се бави сагледава два
лица новинарства и подстиче повратак штампаних меди
јањиховојосновнојнамени–моралном,правовременоми
истинољубивомгласилуслободногдруштва,овимроманом,

46VargasLlosa,M.(2016)Cincoesquinas.KindleEdition,Madrid:Alfaguara,
pos.13.

47УбиствоновинараипретњаслободиизразауПеруу(прев.аут.)
48Taјни снимци (ризиковање живота у служби Истине и Правде)

(прев.аут.)
49СкандалзбогфотографијаоргијеунасељуЋосика(прев.аут.)
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снашетачкегледишта,ВаргасЉосазатваракругтемапо
везанихсаличнимискуствомиразрачунава се сабескру
пулознимполитичкимсредствима(лажима,обманама,зло
употребом)којајеАлбертоФухиморикористиоупредсед
ничкој кампањи усмереној против њега као супарничког
кандидата.

Позоришнеилузије

ПремдавећинастудијаоделуМаријаВаргасаЉосеизоста
вљањеговпозоришниопус,сматрајућигамањевреднимод
романаиесеја,кадајеречотемиовогчланка,каоштосмо
наговестили на почетку, истраживање драмских текстова
перуанскогписцајенеминовно.Наиме,увећинисвојихпо
зоришнихкомада,башкаоироманакојејенаписао,Варгас
Љосаобрађујеразнеобликелажи.Отомеговореинаучни
чланци:„VargasLlosayteatrocomomentira”,50и„Laverdad
delasmentirasenelteatrodeMarioVargasLlosa”51.

Упрвомпоглављурекли смода ауторовпредговордраме
ГоспођицаизТакнеподназивом„Истинителажи”заправо
доноси суштину његовог доживљаја књижевности. Мада
себавитемамакао штосудруштвенепредрасуде,самоћа,
старост,породица...изавећинуликоваузималичностииз
сопственогживотаињиховебрижљивочуванетајне,Варгас
ЉосасеукомадуГоспођицаизТакнепресвегапиташтасу
причеикакооненастају:„¿Porquénecesitaelhombrecontar
ycontarsehistorias?”,52дабиунизуодговоранасопствена
питањауистомуводномтекстудаоиодговор:„...eseartede
mentirqueeseldelcuentoes,también,asombrosamente,elde
comunicarunarecónditaverdadhumana”.53

КомадКети и нилски коњ (Kathie y el hipopótamo, 1983)
почива на лажима, двоструким животима, илузији. Читав
комадјепроцесстварањафикцијеодоснолажи,учијемје
средиштујунакРазговорауКатедрали,СантјагоСавалаи
доконабогаташицакојагаангажуједајојбудеghostwriter.
Суштинупроблемакојиобрађујепоновонамоткрива сам
писац,ууводномтекстудраме:„овомфарсомсамнастојао,
каоиусвојимроманима,дапостигнемсвеукупнуилузију.

50ВаргасЉосаипозориштекаолаж.Dauster,F.(1986)Mester14(2)http://
escholarship.org/uc/item/94m6c62v

51ИстинаолажимаупозориштуМаријаВаргасаЉосе;Ángeles,R.(2003)
RevistaQuehacerNo.140/EneFeb2003.

52Збогчегачовекимапотребудасебиидругимапричаприче?(прев.аут.)
VargasLlosa,M.(2001)Obrareunida.Teatro.Madrid:Alfaguara,p.15.

53Тауметностлагањакаркатеристичназапричетакође,зачудо,предста
вљасаопштавањечовековескривенеистине. (Прев.аут.)VargasLlosa,
M.(2001)Obrareunida.Teatro.Madrid:Alfaguara,p.16.
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(...)Комадненастојидапреставиљудскоискуствоуширем
смислу,већдапокажеда јеонообјективноисубјективно,
реалноинереално,идаобатапланачинеживот”.54

УдрамиЧунгинаигра(LaChunga,1986)присутанје„шек
спировскипарадокс,премакојемсеврхунскиобликмаски
рања остварујетек у тренутку самог скидања маске“.55
Премда се поигравање илузијом у овом комаду врти око
узалуднихпокушаја откривањаистине о нестанку девојке
којајезавршилаусобивласницебаранаконштојујемо
мактрампионаједнуноћузаменузановацзакоцку,Варгас
Љосаовдепроговараољубави, табуима,положајуженеу
шовинистичкомдруштву.У анегдотској причио збивањи
маускромнојкафанисасумњивимгостима,наперифери
јиПијуре,узуводницитатОскараВајлда:„Truthisrareluy
pure and never simple”56, ВаргасЉоса проблем подиже на
општиниво:„УЧунгинојкући,истинаилаж,прошлости
садшњост,обитавајузаједно,каоуљудскојдуши”.57

Унизудрамскихделакојасебаветемомовогчланкаспоме
нућемоикомадкојипонашеммишљењупредстављасаму
суштинуодносаВаргасаЉосепремакатегоријиуметности
унајширемсмислу,Лепеочи,ружеслике(Ojosbonitos,cua
drosfeos,1993).Kрозпричуочувеномликовномкритичару
којилошомкритикомизложбесвојеучениценехотицеиза
зивањеносамоубиство,имладогморнаракојизаводичуве
ногинтелектуалцаунамеридаосветисвојудевојку,Варгас
Љосазаправопроговараоприродиуметностиикарактеру
критичара,огољавањемлажинакојимапочиваживотЕду
ардаСанељија(неталентовансликар,осујећенихомосексу
алац)ипризнањемутренуткукадамуживотвисиоконцу:
„Нисамнициникнизао.Самосамфолирант.Итофрустри
рани.Уметнички, интелектуално, сексуално. (...) И истре
самсенасиротимсликарима,сликаркамапопутАлисје.Те
рамихдаплатемојумалограђанштину,говорећидасуиони
малограђани”.58

Напослетку, треба споменути да је Марио Варгас Љоса
2006. годиненаправиопозоришнуадаптацијусвојихесеја

54Vargas Ljosa, M. (2010) Drame, Zrenjanin: Narodna biblioteka Žarko
Zrenjanin,str.64.

55Jovanov, S. Struje vremena i vrtlozi duše. Drame Marija Vargasa Ljose,
u:Drame, Vargas Ljosa,М. (2010) Zrenjanin: Narodna biblioteka Žarko
Zrenjanin,str.222.

56Истинајереткочистаиникаданијеједноставна.VargasLjosa,М.(2010)
Drame.Zrenjanin:NarodnabibliotekaŽarkoZrenjanin,str.147.

57Исто,стр.148.
58Исто,стp.52.
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Истинаолажимаитадасепрвипутокушаонасцени,уз
глумицу Аитану Санћес Хихон (Aitana Sánchez Gijón), у
истоименом рециталу одржаном уМадриду, Барселони и
неколикоградоваЛатинскеАмерике.

Закључак

Уовомрадупокушалисмоданачинимоосвртнамотивла
жикрозразнетемекојимасеМариоВаргасЉосабавиоу
својимпрозним,есејистичкимидрамскимделима.Закљу
чакдокојегсмодошлијевишеслојан:сједнестране,инте
ресовањеипотребаперуанскогписцадасебавитемамакоје
уосновиимајулажсједнестранепотичеизњеговограног
детињства, када је сазнао даму је отацживи да јемајка
тодеветгодинаодњегаприкривала,асдругесетичење
говеизборнекампањезапредседникаПеруа,1990.године,
када јеизгубиоодАлбертаФухиморија.Проблемсаоцем
описао је у свомпрвом романуГрад и пси (1963), док се
ПеруомудобаФухиморијаипрљавимполитичкимиграма
бавиоусвомпоследњемроману,Петуглова(2016).Управо
тадвапериодаживота,наизменично,темасуњеговогауто
биографског делаРиба у води (1993).Осимшто такорећи
усвихосамнаестроманакојејенаписаоговорионекомод
обликалажи–махомкрозлицемерједруштва,војскеисве
штенства–моглибисморећида јелаж једнаодкључних
тема и есејистичког делаМаријаВаргасаЉосе, присутна
токомчитавењеговекаријере.Посебанзначајимајутеорет
скиставовиокњижевностиилажи,којеизносиунеколи
котекстоваикњига,насталихураспонуодтридеценије:
Истинителажи(Lasmentirasverdaderas,1980),Уметност
лагања(Elartedementir,1984),Истинаолажима(Laver
daddelasmentiras,1990),Изазовнемогућег(Latentaciónde
lo imposible, 2004), каоиу говоруодржаномуСтокхолму
наконштомујеурученаНобелованаградазакњижевност
(2010).СатачкегледиштаМаријаВаргасаЉосе,лажнеса
моштоједеосвакодневице,жиласвакогдруштваипредмет
свакефикције,већ јеонаисаставнидеосвакогпојединца
односносамогживота.Човек,заправо,неможедаживиса
моодистине,лажисумунеоходне,алинеонекојесуму
наметнутевећонекојеслободноисвесноизмишљаипри
хвата.ЛажсагледанакрозделоМаријаВаргасаЉосеима
историјску,социолошку,културолошкуиполитичкуоснову
исаставниједеостварности–садашње,прошлеибудуће–
башкаоштојенераздвојниелеменаткњижевногдела.Оту
дасвакичовек,башкаоисвакичиталац,имајуправодасе
њомепоигравају,ида јекреирајуу складуса сопственим
жељамаиоколностима.



73

БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ ПЕТРОВИЋ

Напомињемода смоу овомчланку тек делимичноистра
жилимотивлажиуделуВаргасаЉосе,тедабиубезмало
свакомњеговомпрозном,есејистичкомилидрамскомделу
могаодасенађенекиодаспекататогживотнокњижевног
проблема, који га заокупља одпочетка каријере до данас.
Угодиниукојојхиспанскисветобележавадвавекахиспа
ноамеричкогромана,чијијеједаноднајзначајнијихактера
управоМариоВаргасЉоса,верујемодасмоотворилимо
гућностзанекановаистраживањананашимпросторима.
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DepartmentofRomanceLanguages

TRUELIESOFMARIOVARGASLLOSA

Abstract

Throughout his literary career, the Peruvian Nobel laureate, Mario
VargasLlosa,hasalmostconstantlydealtwiththeproblemoflies,in
differentways. In his eighteen novels, numerous essays and several
theatre plays,we can recognize themotif of various forms of lies –
mainlyexpressedthroughthehypocrisyofthesociety,militaryandthe
clergy– sowecan safely say that lies areoneof thekey themesof
narrativeandessayisticworksofMarioVargasLlosa.Fromhispoint
ofview,liesarenotonlypartofeverydaylife,vesselsofeverysociety
andeverysubjectoffiction,buttheyarealsoanintegralpartofeach
individual,aswellasoflifeitself.Inthispaperwehavetriedtoresearch
all theaspectsofhisinterestinthetopic–fromhischildhoodtothe
electoralperiodinPeru(1990),describedinFishinWater(Elpezenel
agua,1993)andhislatestnovelFivecorners(Cincoesquinas,2016).
WehavepaidspecialattentiontoMarioVargasLlosa’stheoreticalviews
regardingliteratureandlies,expressedinhisvariousessays:TrueLies
(Lasmentirasverdaderas,1980),TheArtofLying(Elartedementir,
1984),TheTruthAboutLies (Laverdadde lasmentiras,1990),The
TemptationoftheImpossible(Latentacióndeloimposible,2004),as
wellashislecturesafterreceivingtheNobelPrizeforLiterature(2010).

Keywords:MarioVargasLlosa,LatinAmericanLiterature,Peruvian
Literature,NobelPrize,lie
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originalan naučni rad

(DE)FALSIFICATIONOF
SCOTTISHHISTORYINJOHN
MCGRATH’STHECHEVIOT,
THESTAGANDTHEBLACK,

BLACKOIL
Abstract:McGrath’s purpose in staging the political play based on
Scottishhistorywasprimarilytoexposeanddefalsifythedestructive
clearancepatternthathadremorselesslybeenrepeatedinthelastthree
centuries,butwasofciallydepictedasprogressiveanddevelopmental
fortheScottishregion.Althoughthe“brutal”methodsoftheHighland
clearances from the eighteenthandnineteenthcenturyhaddefinitely
remainedinthepast,McGrathposedanimportantquestionofwhether
thephenomenonofclearanceshadactuallybeendispensedwithinthe
twentieth century. The theoretical framework of the paper relies on
theacutelyrelevantcriticalinsightsofRich,Dawson,Farber,Brown,
Innes,aswellasMcGrathhimself.

Key words: (de)falsification, clearances, history, political theatre,
Scotland

InWhyIRefusedNationalMedalfortheArts(1997)Adrienne
Richexplainsherpersonalreasonsfordecliningthisprestigious
literaryaward,meant tobedeliveredbyPresidentClinton,by
claimingthat“theverymeaningofart…isincompatiblewith

MILENA KALIČANIN
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thecynicalpoliticsofhisadministration.”1Shefurtherstatesthat
toapoetwhobelievesinthesocialpresenceofart(asthesole
voiceforthosewhosevoicesaredisregarded,asapotentbreaker
ofofficialsilences,and,afterall,asabasichumanbirthright),
theparticipationinthis“hypocriticalritual”isdefinitelynotan
option. By refusing the legislation of her art by the system’s
approval, and thus avoiding the possibility of becoming a
hypocriticalopportunistherself,AdrienneRichemphasizesthe
primaryfunctionofart:

„Art is our human birthright, our most powerful
means of access to our own and another’s experience
and imaginative life. In continually rediscovering and
recoveringthehumanityofhumanbeings,artiscrucial
tothedemocraticvision.Agovernmenttendingfurther
andfurtherawayfromthesearchfordemocracywillsee
lessandlessusesinencouragingartists,willseeartas
obscenityorhoax.”2

In general, Rich perceives art as a regenerative process that
helps one recall the original desires, strivings and urges
creatively expressed through a deeply instinctual and self
expressive language.Thus, the roleofanartist in themodern
society is of crucial importance: an artist should seek to
establisharelationshipwithothermembersofthesocietywho
arebeleaguered,suffering,disenfranchisedandtoconnectthem
withthearttheyarenonethelesscreatingorsearchingfor.Inthat
way,artmustnotbeseparatedfromacutesocialcrisis:

„Inthelongrun,itneedstogroworganicallyoutofasocial
compost nourishing to everyone, a literate citizenry, a
free,universal,publiceducationcomplexwithartasan
integral element, a societywithout throwawaypeople,
honoring both human individuality and the search for
adecent,sustainable,commonlife.Insuchconditions,
artwouldstillbeavoiceofhunger,desire,discontent,
passion, reminding us that the democratic process is
neverending.”3

Inaccordwithherviewonart,Richcannotperceiveanartistin
avacuum,completelydetachedfromthecurrentpolitical,social
andeconomicqueriesofthesociety,butinsistsontheideaofan
artistasanactivecommunalparticipant.

1 Rich,A.(1997)WhyIRefusedNationalMedalfortheArtsinLosAngeles
Times,10February2016,http://articles.latimes.com/1997/aug/03/books/bk
18828,p.1.

2 Ibid,p.2.
3 Ibid,p.2.
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Although it seems thatAdrienne Rich, anAmerican poetess
creating her best poetry in the last decade of the twentieth
century, and JohnMcGrath, a Scottish playwrightwriting his
mostprominentplaysduringthe1970s,havenothingincommon
at first sight, the ideas of writing politically engaged works
of art thatwould inspire ordinarypeople to look for different
alternatives of life than the ones offered by the dominant
ideology inseparably bind them. Bearing inmind the sincere
beliefinartasahumanbirthright,acreativewayofchallenging
the“omnipotent”politicalandeconomicsystemofpower,both
McGrathandRichregardtheirartisticperspectivesasapotent
tool preferablyused todemystify and rectify theofficial state
policiesintheirrespectiveworks.Themerefactthattheworks
ofthesetwoauthorshavebeenrelatedtospatially,temporally,
politicallyandnationallydifferentareasofexperiencetestifies
to the relevanceof the artisticquest theybravely seton, thus
distinctlyshowingthatthecreativeattemptfordefalsification
of established sets of values is not only neverending, but
indispensableforagenuineartist.

These are precisely the ideas that should be taken into
considerationwhendiscussingJohnMcGrath’splayTheCheviot,
theStagandtheBlack,BlackOil(1973).Beforefocusingonthe
playitself,ithastobenotedthatMcGrathregardedhiscreative
visionasanecessaryinquiryintotheauthentichistoricaltruthof
frequentlymarginalizedandbeleagueredScottishHighlanders,
constantly camouflaged (falsified!) by the UK official public
policy allegedly tending towards equality and toleranceof all
Britishpoliticalconstituents,whereas theenormousprivileges
were given to the English, who had throughout the centuries
occupiedthemaincentersoffinancial,hencepoliticalpowerin
theUK.Thus,McGrath’sroleasanartistwastocreateatheatre
inwhich the frequentmaltreatment and subordination of this
partoftheUKpopulationwouldbeexposedindetailwhereby
thepeoplewouldfinallybeempowered tofindandraise their
ownvoiceagainstthisseverepractice.

Highlysensitivetotheideaofanartistasanactivecommunal
participant,McGrathbecameafounderof7:84TheatreGroup
intheUKin1971.Thenameofthegroupwasderivedfroma
statisticspublishedin“TheEconomist”in1966thatassertedthat
7%ofthepopulationofGreatBritainowned84%ofthecapital
wealth.Althoughthemereproportionoftheeconomicstructure
of theBritish society had changed over the years,McGrath’s
theatre company continued to use it in order to express their
dissatisfactionwiththisunjustsetupandtoindicate“socialist
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alternativestothecapitalistsystemthatdominatesallourlives
today.”4

McGrathconceived theplotofTheCheviot, theStagand the
Black,BlackOil(1973)intheformofthetraditionalHighland
ceilidh.5 His idea of telling the story of theHighlands to the
peopleoftheHighlandsseemedtobeirretrievablylinkedtothe
popularandtraditionalformofpublicexpression,theonethat
thepeopleoftheHighlandswouldhavenoproblemstoidentify
with.Although McGrath had been working on the historical
background of the play for fifteen years, it is important to
mentionthatthewholecompanywasincludedintheprocessof
theplay’screation.Eachmemberof thecompanycontributed
with ideas,gags,musicalsuggestions,andwithnoconstraints
had the opportunity to question everything that was written.
As a result, the play represents the talents, beliefs and skills
ofthewholeMcGrath’scompany.Thiswayofwritingreflects
McGrath’s ideaof active involvement in the existingScottish
socialqueriesand,basically,hisperceptionofmoderntheatre.
Although he personally believed that theatre cannot actually
causesocialchange,unlikehisAmericandiscipleAdrienneRich,
McGrathdevoutlybelievedthatartcouldhelpthemarginalized
articulatetheirownvoiceandthusbecomeawareofresistance
alternatives:

„The theatre can never cause social change. It can
articulate the pressure towards one, help people to
celebrate their strengths and maybe build their self
confidence.Itcanbeapublicemblemofinner,andouter,
eventsandoccasionallyareminder,anelbowjogger,a
perspectivebringer.Aboveallitcanbethewaypeople
find their voice, their solidarity and their collective
determination.”6

Withthisideainmind,McGrathpurposefullycreatedtheplay
whosescopewasrathervoluminous,inthesensethatitcovered
two hundred years of Scottish history from the infamous
Clearances of the eighteenth and nineteenth century to the
presentday.

4 McGrath,J.(1993)TheCheviot,theStagandtheBlack,BlackOil,London:
MethuenDrama,p.76.

5 Highland ceilidh is a traditional Gaelic social gathering, which usually
involvesplayingGaelicfolkmusicanddancingdatingfromthelateMedieval
period(See:Thurston,H.A.(1984)Scotland’sDances,Kitchener,Ontario:
Teachers’Association(Canada)1984,p.5).

6 McGrath,J.(1993)TheCheviot,theStagandtheBlack,BlackOil,London:
MethuenDrama,p.XXVII
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In the studyon theHighlandClearances, Innes explains their
prominentpatterns:

„TheClearancesfallintothreedistinctstages.Thefirst
stage beganwith the introduction of sheep farming to
theHighlands from1760onwardsandendedwith the
establishmentofthelargesheeprunsintheinteriorofthe
countryandthepeopleonthecoast.…The‘clearances’
of the 1840s and early 1850s were intended to clear
thelandofthosepeoplewhoweresodestitutethatthe
landlords could not support them. It was thought that
theywouldhaveafarbetterchanceofsurvivingoutside
Scotland than by staying at home…The last wave of
clearanceswaspaid forby the landownerswho found
itcheapertopayforthetransportoftheirtenantsacross
theAtlantic or even to the new favourite for émigrés,
Australia.Inmanycasesthetenantshadnochoicebut
toemigrate,theirhomeshavingbeentorndowntomake
wayforsheepwalks.Withnowherelefttogo,theoffer
ofpassagetothecolonieswheretheywouldbeableto
acquire land denied to them in Scotlandwas the only
choice.”7

Thus, the exploitation story of the Scottish Highlands in
McGrath’s play is clearly divided into three parts, as the title
suggests: the Cheviot, the stag and the oil. The first section
of the play thus refers to the first wave of Scottish “forcible
displacement”8bytheendoftheeighteenthandbeginningofthe
nineteenthcenturywherebythehighlandpopulationgotevicted
fromtheirlandinordertoclearspacefortheCheviotsheep,a
species thatproved tobequiteendurable in theunpredictable
andinfertilehighlandterritory,offeringfinewooltolandowners
asaprospectivesourceoftheirprofitableincome.Thesecond
sectionof theplay, thestag, isdedicated todifferentaccounts
ofmythologizingtheuntamednatureoftheScottishHighlands
during the Victorian era whereby the Scottish landscape and
culture were forcibly appropriated and reshaped for hunting,
shootingandfishingpurposesofQueenVictoriaandherwealthy
aristocrats.Needless to say, a royal promotion andprominent
interestintheculturaltourismofScotlandhadasaconsequence
afurtherfinancialburdentothealreadydepletedanddisplaced

7 Brown,I.andInnes,S.(2012)TheUseofSomeGaelicSongsandPoetry
in:TheCheviot,theStagandtheBlack,BlackOil,InternationalJournalof
ScottishTheatreandScreen,Volume5Number2,p.12.

8 Dawson, G. and Farber, S. (2012) Forcible Displacement Throughout
the Ages: Towards an International Convention for the Prevention and
Punishment of the Crime of Forcible Displacement, Martinus Nijhoff
Publishers,p.31.
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highlanders,whowerefacingableakfortuneofbecomingthe
new world settlers and thus directly serving their country’s
colonial and expansionist interests.The third part of the play
bringsintoattentiontheAmericaneconomicinvasionoftheoil
fields discovered in theNorth Sea offAberdeen in 1973, but
still equally relevant nowadays due to its subsequentfindings
in the Scottish West. Whereas the first two sections in the
play(thecheviotand thestagpart) showthecommonpattern
of displacement of the indigenousScottish people throughout
history, the third part of the play serves, as Nelson claims,
as a contemporary reminder of the past abuses and frequent
historical falsifications thus poignantly warning the Scottish
Highlanderstolearnthelessonsoftheir(de)falsifiedhistoryand
simultaneouslyinvitingthemtoresistthecontemporarywaves
ofinvasionanddisplacementbyAmericanoilcompanies:

„7:84’spoliticalstanceisveryevidentinthestructuring
ofthenarrativeandtheselectionofnarrativematerial.
Forthecompanyrevisitshistoryneitherdispassionately
nor to lament failures, but to learn its lessons and to
disseminatethem.”9

The sole purpose of dissemination of various documentary
accounts in the play is thus to uncover the forgotten lessons
ofhistory,toremovetheirfalsifiedofficialexplanationsandto
breakoutwith“thelamentsyndrome”10continuouslyhaunting
theGaelicculture:

„IntellingthestoryoftheHighlandssince1745,there
aremanydefeats,muchsadnesstorelate.ButIresolve
thatintheplay,foreverydefeat,wewouldalsocelebrate
avictory,foreachsadness,wewouldwipeitoutwith
the sheer energy and vitality of the people, for every
oppression,awaytofightback.Attheend,theaudience
left knowing they must choose, and that now, of all
times,theymusthaveconfidenceintheirabilitytounite
andwin.Wewantedtogoonsayingthattothepeople.It
couldn’tbesaidtoooften.”11

Apart fromreverting theaudience’sattention from the lament
syndrome,McGrath’spurposeinstagingthepoliticalplaybased
onScottishhistorywasprimarily tomakehisaudienceaware

9 Nelson,R.(2002)TheCheviot,theStagandtheBlack,BlackOil:Political
TheatreandtheCaseAgainstTelevisionNaturalism,InternationalJournalof
ScottishTheatre, vol. 3,No. 2, http://journals.qmu.ac.uk/index.php/IJoST/
article/view/97/html,p.4.

10McGrath,J.(1993)TheCheviot,theStagandtheBlack,BlackOil,London:
MethuenDrama,p.XXVII

11Ibid,p.XXVIIXXVIII
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ofthedestructiveclearancepatternthathadremorselesslybeen
repeatedin the last threecenturies,butwasofficiallydepicted
asprogressiveanddevelopmentalfortheregion.Althoughthe
“brutal” methods of the clearances from the eighteenth and
nineteenthcenturyhaddefinitelyremainedinthepast,McGrath
posed an important question of whether the phenomenon of
clearances had actually been dispensed with in the twentieth
century.AccordingtoRayBurnett,McGrath’sclosefriendand
acriticwhowaspersonallyinvolvedintheprocessofstaging
theplay’sfirstperformancein1973,thesoleanswertotheissue
ofmoderndayclearanceslogicallyimposesitself:

„Itisalltooclearthatthemethodmayhavechangedbut
theremorselessandinsensitivelogicofthe“improper”
remains very much with us. What was once called
“improvement” is now called “development”, but the
touchstone remains profitability, not thewell being of
the community…Greed and the profit motive have
changedlittleovertheyears.”12

This isprecisely themessage thatMcGrathwasconveying to
thepeopleoftheScottishHighlands.Theconflictbetweentwo
differentpoliticalpolicies,aswellaslifephilosophies,ispotently
depictedthroughthemainhistoricalcharactersintheplay.On
the one hand there is infamous Patrick Sellar, an epitome of
moderndaypleadersforeconomicgrowthandprogress,trying
tofindpropereuphemismstojustifytheshamefulexploitation
of theCaledonian land,whereas,on theotherhand, there isa
vividdepictionofsubordinatevoicesof theGaelicelders that
painfully expose the final product of Sellar’s noble mission
– a systematic destruction of theGaelic culture. Proud of his
modernist tendencies, Sellar introduced the Cheviot sheep to
the unwelcoming Scottish Highlands at the beginning of the
nineteenthcentury,justifyinghiscriminallyenrichingintentions
byclaimingthattheScottishHighlandershad“tobeconvinced
that they must worship industry or starve” whereby all “the
presentenchantment”(withtheirland,tradition,culture)“which
keepsthemdownmustbebroken.”13Perhapsthemoststriking
politicallycorrecttermsthatSellaremploysinhisspeechesare
thosethatdepicthimasaemotionlessbusinessman,“notacruel
man as they say”14, and thus not having anypersonal queries
with the people he practically sinned against, shamelessly
imposinghisutterlycynicalandultimatelydestructivepatterns

12Burnett,HavetheClearancesStopped,in:McGrath,op.cit.,p.75.
13Ibid,p.6.
14Ibid,p.10.
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ofdomination:“Tobehappy,thepeoplemustbeproductive!”15
Furthermore, Sellar is quite pleased with himself because he
hasbroughtpeople “wonderfully forward”and feelsperfectly
satisfied that “no person has suffered hardship or injury as a
resultoftheseimprovements.”16However,inanattempttode
falsify these official proclamations and in case that there still
existHighlanderswhoarelulledasleepintoSellar’srhetoricof
progressanddevelopment,McGrathcoinsapowerfulsongthat
Sellarsingsforhisamusement,ratherrevealingaboutthetrue
natureofhisexploitivetactics:

Yourbarbarouscustoms,thoughtheymaybeold

Tocivilizedpeopleholdhorrorsuntold–

Whatvalueaculturethatcannotbesold?

Thepriceofacultureiscountedingold.17

What Sellar did not expect was definitely a frequent series
of resistance acts against this “thriving” practice. Although
committedtothecauseof“bettering”18theScottishHighlanders
in spite of their own inclinations, McGrath enlists numerous
accounts of lost battles against both literal and metaphorical
forcesofdisplacement,genuinelyhopingthat theselessonsof
historywouldneverbe forgotten.All these resistanceactsare
powerfully compacted in the outburst of an Old Highlander,
a prophetic defalsifying voice of wisdom, a conferrer of
the authentic historical truth to the future generations of the
Highlanders. In his account of “what was really going on”19
duringtheHighlandclearances,theshrewdHighlanderclaims
that therewasnodoubt thatachangecame to theHighlands:
the population was growing too fast for the old, inefficient
methodsofagriculturetokeepeveryonefed.TheEnglishcapital
wasgrowingpowerfulandneededtoexpandasaresultofthe
IndustrialRevolutionandimprovedmethodofagriculture:

„Thisaccumulatedwealthhadtobeused,tomakemore
profit–becausethisisthelawofcapitalism.Itexpanded
allovertheglobe.AndjustasitsawinAfrica,theWest
Indies, Canada, the Middle East and China, ways of
increasingitself,sointheHighlandsofScotlanditsaw
thesameopportunity.Thetechnologicalinnovationwas
there:theCheviot,abreedofsheepthatwouldsurvive

15Ibid,p.6.
16Ibid,p.16.
17Ibid,p.8.
18Ibid,p.20.
19Ibid,p.14.
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theHighlandwinterandproducefinewool.Themoney
wasthere.Unfortunately,thepeoplewerethere,too.But
thelawofcapitalismhadtobeobeyed.”20

Thelawofcapitalismthatwasobeyeddespitetheferventacts
ofresistanceonthepartoftheScottishpopulationhashadfar
reaching consequences. For instance, one of its most severe
consequenceshasbeenthecompleteannihilationanddevastation
of the Gaelic culture. Its traditional means of expression –
the Gaelic language – was ferociously stored underground.
McGrathdepictsthisgruesomefactthroughtheroleofaGaelic
singerwhowishestosingclassicGaelicsongsduringaformal
gatheringoftheScottishHighlandersinthetwentiethcentury;
however,he ismomentarilydissuadedfromhissingingplans,
since,asheistold,“alotofpeoplewillnotunderstandawordof
it.”21BeingpuzzledwiththecurrentstatusofGaelic,thesinger
simplyasks“Andwhynot?”22, andgetsapoignantanswer to
hisquestion in the formofanofficialhistoricalproclamation.
Itgoeswithoutsayingthatthispieceofdocumentaryreporthas
beendefalsifiedbyMcGrath’s company; inotherwords, this
isthesortofhistorythatisnottaughtinthepubliclyapproved
modernhistorybooks:

„In the18th century speaking theGaelic languagewas
forbidden by law. In the 19th century children caught
speakingGaelicintheplaygroundwereflogged.Inthe
20thcenturythechildrenweretaughttoderidetheirown
language.BecauseEnglishisthelanguageoftheruling
class.BecauseEnglishisthelanguageofthepeoplewho
ownthehighlandsandcontrolthehighlandsandinvest
inthehighlands…BecauseEnglishisthelanguageof
theDevelopmentBoard, theHydroBoard, theTourist
Board,theForestryCommission,theCountryCouncil,
and, I suppose, the Chicago Bridge Construction
Company. The people who spoke Gaelic no longer
ownedtheirland.Thepeoplehadtolearnthelanguage

20Ibid. Again, a striking similarity between McGrath’s and Rich’s artistic
expression can be spotted here. They refuse to use euphemisms in their
depictionsofthecurrentlydominantsystemofpower.Inotherwords,they
defiantly state that it is solely based on the law of capitalism, basically
implyingbare exploitation, although thebannersnowadaysfloating above
oureconomicsystem,“democracy,marketeconomy,freeenterprise”(Rich,
WhatisFoundThere,1993,p.XV)arecommonlyusedinordertosoften,
conceal and, ultimately, defalsify the general truth of modern Western
civilizationallegedlyrelyingontheprinciplesofequalityandtolerance.

21Ibid,p.51.
22Ibid.
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oftheirnewmasters.Awholeculturewaseconomically
destroyed–byeconomicpower.”23

Thetragedyofthepast,ortobeprecise,thedevastationofculture
and loss of solelymeaningfulmeans of expression represents
theverifiable,gloomyfacttheHighlandersareintenselyaware
of,asMcGrathstates.Althoughthegenuinepopulationof the
Highlandshasthroughouthistorybeenratherinsignificanttothe
politicaldecisionmakingprocesses,itwasextremelyimportant
toMcGrathwhenstaginghisplaytopresenttheHighlandsfuture
notaspredeterminedoroutsidethecontroloftheHighlanders.
Modern Highlanders have to be increasingly aware of the
currentchallenges,sothattheyshouldperceivealternativeways
ofcreating theircollectivefuture.Bydefalsifying theofficial
historyofScotland,McGrath’splayshowswhythetragediesof
thepasthappened:

„…becausetheforcesofcapitalismwerestrongerthan
the organizationof the people.Theplay tries to show
that the future is not predetermined, that there are
alternatives, and it is the responsibilityof everyone to
fight and agitate for the alternative which is going to
benefit thepeopleof theHighlands, rather thanmulti
nationalcorporations,intentonprofit.Passiveacceptance
nowmeanslosingcontrolofthefuture.Socialism,and
the planned exploitation of natural resources for the
benefit of all humanity, is the alternative the play call
for.Not the “socialism” thatmerely begs concessions
from capitalism, but the kind that involves every
individualinthecreationofthefutureheorshewants,
thatmeasuresprogressbyhumanhappinessratherthan
by shareholders’ dividends, that liberatesminds rather
thanenslavingthem.Somewillobjectthatthiskindof
socialismhasneverbeenachieved:thisisnottrue,but
evenifitwere,itisnoreasonfornotfightingforit.”24

McGrathdefinitelyrefusestosatisfyhimselfwiththepositionof
acoginthemachineofthedominantsystemofpower.Insteadof
thepassiveacceptanceofthefalsifiedofficialtruths,hechooses
toexposeanddefalsifytherealtruthofhispeopleintheirown
language.Thus,theGaelicsongattheendoftheplayenvisions
theidyllicreturntotradition,onlytobeachievedwhenfinally
theHighlandersuniteinthefightfor theirbirthrightsandthe
exploiterisfinallydrivenoutfromtheirland:

23Ibid,p.52.
24Ibid,p.77.
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„Achcuimhnichibhgursluaghsibh

Iscumaibhsuasurcòir;

Thabeairteasfonacruachan

Fond’fhuairsibhàrachòg;

Thaiarannagusgualann

Isluaidheghlasisòr,

Sthamèinneanguurbuannachd

AnEileanuaine’a’Cheò.

Cuimhnichibhurcruadal,

Iscumaibhsuasursròl;

Guntèidanrothmuncuairtduibh

leneartiscruasnandòrn;

Gumbiurcrodhairbhuailtean,

’Sgachtuathanachairdòigh,

’SnaSasannaichairfuadach

ÀEileanuain’a’Cheò.”25

AsBrownandInnesrightlynotice,“onecanjustifiablycelebrate
McGrath’suseofGaelicatatimewhenactivistswereforcedto
fightwithreluctantlocalauthorities,theBBCandsoon,topush
through improvements through paltry or nonexistent media,
education,roadsignprovisionforGaelic.”26Forinstance,priorto
1973,littlemorethanonehalfofGaelictelevisionprogramming
wasbroadcastinScotlandonceamonth.27Thisispreciselythe
reasonwhythemessageoftheplayanduseofGaelicsongsand
someGaelicdialogue,alongwith theencouragement to resist

25Ibid,p.7374.
Rememberthatyouareapeopleandfightforyourrights
Therearerichesunderthehillswhereyougrewup.
Thereisironandcoal,theregreyleadandgold,
Thereisrichnessinthelandunderyourfeet.
Rememberyourhardshipsandkeepupyourstruggle
Thewheelwillturnforyou
Bythestrengthofyourhandsandthehardnessofyourfists.
Yourcattlewillbeontheplains
Everyoneinthelandwillhaveaplaceand
Theexploiterwillbedrivenout.
26Brown,I.andInnes,S.(2012)TheUseofSomeGaelicSongsandPoetry

in:TheCheviot,theStagandtheBlack,BlackOil,InternationalJournalof
ScottishTheatreandScreen,Volume5Number2,p.2728.

27MacKinnon, K. (1974) The Lion’s Tongue, Inbhirnis: Club Leabhar,
p.2728.
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exploitation, canbe seen to form“apart in thebeginningsof
Scotland’s‘GaelicRenaissance.”28

Once again it has to be emphasized that the political content
of McGrath’s play is potently reflected through its popular,
wide workingclass masses highly appealing form. Though
a scripted play, credited formally to McGrath in published
versions, asNelson concludes29, it is frequently referenced as
apieceofpoliticaltheatrethatexemplifiestheauthor’stheory
of“apoliticaltheatrepraxisoutsideestablished,buildingbased
theatresandbeyondtheconfinesoftheliteraryplayscript.”30A
stereotypicalScottishmannerofdirectaddresstotheaudience
with specific local references through traditional folk songs,
jokes, sketches, anecdotes and documentary material aims at
breakingdownthebarrierbetweentheactorsonthestageand
theaudience,so thatasortofconversationor,better tosay,a
politicaldiscussion,“followsnaturallyfromtheengagementof
theshow.”31Itispreciselythis“egalitarianforumforexchange
ofideas”32,asNelsontermedit,thatmadeTheCheviot,theStag
andtheBlack,BlackOilthegreatsuccessonitsruralHighland
tour. From the perspective of the author’s quest to defalsify
Scottishhistory,theactorsbasicallyurgedtheaudienceintothe
political action“as if allpresentat agivenperformancewere
involvedinanopenconspiracyagainstauthority.”33

Inconclusion,astrikingparallelbetweenRich’sandMcGrath’s
insightfulideasofthepoliticalroleofartshouldbereinforced.
Inherinfluentialstudy,AHumanEye:EssaysonArtinSociety,
19972008 (2009), Adrienne Rich distinguishes between
‘protest’and‘dissident’poetry(heretobeunderstoodasartin
general):

„Protest poetry is ‘conceptually shallow’, ‘reactive’,
predictableinitsmeans,toooftenahandwringingfrom
thesidelines.Dissidentpoetry,however,doesnotrespect
boundariesbetweenprivateandpublic,selfandother.In
breakingboundaries,itbreakssilences,speakingfor,or
atbest,withthesilenced;openingpoetryup,puttingit

28MacDonald, S. (1997)Reimagining Culture: Histories, Identities and the
GaelicRenaissance,Oxford:Berg,p.6971.

29Nelson,R.(2002)TheCheviot,theStagandtheBlack,BlackOil:Political
Theatre and theCaseAgainstTelevisionNaturalism, International Journal
ofScottishTheatre,vol3,No2,http://journals.qmu.ac.uk/index.php/IJoST/
article/view/97/html,p.5.

30Ibid.
31Ibid.
32Ibid.
33Ibid,p.6.
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intothemiddleoflife…Itisapoetryartthattalksback,
thatwouldactaspartoftheworld,notsimplyasamirror
ofit.”34

Hence,inRich’sopinion,theactofwritingcorrespondstoaform
ofpoliticalactivism,andtheproperartist,adissident,represents
thevoiceofthesilencedanddepraved.Thisisexactlytheidea
thatMcGrathputintopracticebycreatinghispoliticaltheatre.
AlthoughwritingsolelyabouttheScottishexperience,hisplay
testifies to the significance of the revolt against the capitalist
exploitationinScotlandthatwouldthen,hopefully,“breakopen
lockedchamberofpossibility,restorenumbedzonestofeeling,
rechargedesire”35andinspirearadicalrevolutionintherestof
theworld:

„TheHighlandshavesomuch that isgood, rare,even
uniqueinhumanexperience.Ifthepeoplethere,andthe
workingpeopleoftherestofScotlandrealizethatthere
isachoice, that itmustbemadesoon,anddecisively,
thennotonly canwhat is goodbe saved,but a future
builtintheHighlands,andinthewholeofScotland,that
couldinspiretherestoftheworld.”36

ThemerefactthattheplaywitnesseditsrevivalatDundeeRep
Theatre in 2015, under the guidance of Joe Douglas testifies
to its timeless relevance. The world might have changed
immeasurablysincetheplay’sfirstperformancein1973,butthe
underlyingissuesofpower,capitalandthecontrolofresources
havenot,“whileScotland’scurrentpoliticallandscapemakesit
aparticularlyappositerevival.”37
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(ДЕ)ФАЛСИФИКОВАЊЕШКОТСКЕИСТОРИЈЕУ
КОМАДУЏОНАМЕКГРАТАОВЦА,ЈЕЛЕНИЦРНА,

ЦРНАНАФТА

Сажетак

ОсновнициљЏонаМекгратаприликомписањаовогполитичког
комада са елементима шкотске историје из XVIII и XIX века
био је да се разоткрије и дефалсификује деструктивни образац
,,рашчишћавања’’ шкотских планинских предела. Мекгратова
верзија описивања ове политичке праксе у потпуности се коси
са званичним извештајима о наводном развоју региона након
њенеуспешнепримене.Иакосубруталнеметодерашчишћавања
шкотскихпланинскихпределадефинитивноосталеупрошлости,
Мекгратсеуовомкомадубавипитањемдалисеосновнипостулати
претходнопоменутогфеноменамогууочитииуXXвеку.Теоријски
оквир рада почива на акутно релевантним критичким увидима
Ричове,Досона,Фарбера,Брауна,Иниса,каоисамогМекграта.

Кључне речи: (де)фалсификовање, рашчишћавања, историја,
политичкитеатар,Шкотска

РајкоР.Каришић,Фотографијаиз
циклусаВенчићи,2012.
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                              DOI 10.5937/kultura1650091K
УДК 821.111.09-31 Макјуан И.

оригиналан научни рад

ЛАЖИЛИБЕРАЛИЗМАУ
ДЕЛИМАИЈАНАМАКЈУАНА

Сажетак:У раду се на корпусу одтриМакјуанова романа (Бе
тонскиврт,ЦрнипсииСубота)лоцирајумоментиразоткривања
идеолошкихлажилиберализма.Насупротрепутацијилибералног
интелектуалцакојапратиИјанаМакјуана,радпоказује,даседе
лакојасечесточитајукаосвојеврсниомажлиберализмузаправо
могуинтерпретиратикаокритикаистог.УМакјуановимдели
мауочавајусемоментижестокекритикенуклеарнепородицекао
једногодосновнихстубовалибералнеидеологије.Затимсеуказује
наускувезуизмеђулиберализмаифашизмаодноснонапостојање
оногаштоЕко зове вечнимфашизмом у Западној цивилизацији.
Такође, рад пружа увид у парадоксални осећај хроничног недо
статкаслободеулибералнимдруштвимаизавршавасеуказива
њемнапримерепесимистичногставапремабудућностилиберал
ногдруштваилимодернеЗападнецивилизацијеоптерећенесвојим
историјскимискуствомфашизмакаоиструктурноидеолошком
немогућношћудасеонпревазиђе.

Кључне речи: Ијан Макјуан, лаж, идеологија, либерализам,
фашизам

Увод

У свом чувеном есеју са врло једноставним насловом
„Истина”,ЏонОстин(JohnAustin)износитврдњудавели
кидеојезичкихисказанеможебитиниистинитнилажан1.
Књижевнадела,дефиниције,вредноснисудовиперформа
тивниискази(н.п.„проглашамвасмужемиженом!”)немо
губитиниистинитинилажни.Дескриптивниисказимогу
битиистинитиилилажни.Међутим,одоговоркојиОстин
даје на питање када су дескриптивни искази истинити је

1 Austin,J.L.(1979)Philosophicalpapers,Oxford:OxfordUniversityPress,
pp.117134.
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запањујуће неинформативан – искази су истинити ако и
само ако суистинити!Каданаставникфилозофијеизнесе
овакву тврдњу ученицима, ученици се са правом насме
јуипомисле како јефилозофија губљењевремена.Скоро
тримиленијумафилозофијеитојесвештосеможерећио
једномодкључнихфилозофскихпитања?!МождајеРорти
(Rorty)биоуправукадајенаписаодафилозофтребанасе
бедагледакаонапомоћникапесникапренегопомоћника
физичара.2УвидеојетоиОскарВајлд(OscarWilde)уесеју
„Пропастлагања”кадаje,критикујућиреализамууметно
сти,рекаода„истина”закојомуметниктраганеманикакве
везеса„реалношћу”већјеупотпуностисадржанаустилу
иуметничкомизразу.3

Акосејошдржимотрадиционалнеразликеизмеђуистинеи
лажиондазаправосвештонампреостајејестедаизаберемо
(акојетајизборуопштемогућ)лажкојомдасеруководимо.
Рортијеговориоопотребидасенапуститрагањезаистином
идадруштвотребадасеруководиуверењима (лажима?!)
којасунајкориснија.Тусенаравнопостављапитањезакога
тачноовауверењатребадабудукорисна.Чувенарасправа
КарлаМанхајма(KarlManheim)говориодвеврсте„лажне
свести”,уњеговојинтерпретацијирадисесамоодвараз
личитаначинавиђењасвета–утопијииидеологији.4Док
јеидеологијастањесвестиодређенедруштвенегрупекоје
потпуноонемогућавамишљењедруштвенепромене,утопи
јакаостањесвестиделујесупротнотакодачинимогућим
самоономишљењекоједестабилизујевладајућипоредаки
указујенањеговунеодрживост.5

Претпоставимо сада да свако књижевно дело представља
једанспецифичниелементдруштвенестварностичијасадр
жинанијефиксирананамеромписцадапренесенекуконач
нупорукувећсефилтриракрозстањасвестичиталаца.6Ако
јетотачноондакњижевнодело,безобзирананамереауто
ра,функционишеистовременоикаоидеолошкалажикао
утопијскалаж.Умарксистичкимкруговимапознатоједасу
најконзервативнијиписцисматраниистовременоизанајбо
љереволуционарнеписце.Енгелс(Engels)иМаркс(Marx)
су читали  дела Балзака (Balzac), који је био политички

2 Rorty,R.(1989)Contingency,irony,andsolidarity,NewYork:Cambridge
UniversityPress,pp.78.

3 Wilde, O. (2007) The Collected Works of Oscar Wilde, Hertfordshire:
WordsworthEditions,p.932.

4 Manhajm,K.(1978)Ideologijaiutopija,Beograd:Nolit,str.40.
5 Исто.
6 Barthes, R. (2001) The death of the author,Contributions in Philosophy,

No.83,Westport,Conn:GreenwoodPress.pp.38.
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монархиста, као најбољи пример неморалности париске
буржоазијеинеодрживостикапитализма.7Насличанначин
јеиЛукач(Lukacs)читаоделаВолтераСкота(WalterScott)8.
Дакле, квалитетнокњижевнодело јепојединачанелемент
друштвене стварности који у себи рефлектује тоталитет
друштвениходносаизбогтогајеувекподложнополитички
опречнимчитањима–утопијскомиидеолошком.

КадајеречоИјануМакјуану(IanMacEwan),јасноједасене
радиопотпуноотвореномконзервативцупопутнекихдру
гихистакнутихписацањеговегенерацијеуБританији(овде
сепрвенственомислинаМартинаЕјмиса (MartinAmis)и
СалманаРуждија(SalmanRushdie)).Усвојимјавнимнасту
пима,Макјуан јестебранио своје колеге, конкретноЕјми
са,одоптужбизарасизамзбогкритикеислама9.Међутим,
онсамнијетоликотематизоваопроблематикуисламизмау
својим делима колико је то чинио рецимо Ружди. Такође,
оноштоМакјуанаодвајаодњеговегенерацијејестедубоко
критичанодноспремабуржоаскомсубјекту,штосекоддру
гихписацањеговегенерацијененазиреутоликојмери,ау
случајуСалмана Руждија,његовог дела и јавних наступа,
прерастауотворенуисламофобију!

Наравно,каоштојевећспоменуто,Макјуановопуссемо
жеврлолакочитатиизконзервативне,идеолошкеперспек
тиве. То на пример чини Кристофер Хиченс (Christopher
Hitchens).10ХиченсчитаМакјуановопускаоодулиберал
номдруштвуикритикунелибералнихтрадиција,конкрет
ноислама.Такође,ХиченслоцирамоментеуМакјуановим
делимакојинаговештавајуверовањеупрогрескрознаукуи
делависокекњижевности.Например,уСуботи,ХенриПе
роунуспевадасеспасиоднападача,уличногнасилникаБак
стера,такоштокористисвојемедицинскознањеанакрају
спашаваисамогБакстератакозахтевномоперацијоммозга.
ЗаХиченсаовојенеоборивзнакинхерентнеморалностина
уке.ЗаХиченса,разум,наука,високауметностилиберали
замсуапсолутнадобразакојавредиратоватииумретиион
тврдидаМакјуановаделаотеловљујутуфилозофију.

7 Eagleton,T.(2011)WhyMarxwasright,NewHaven:YaleUniversityPress,
p.57.

8 Lukács,G.(1962)Thehistoricalnovel,London:MerlinPress.
9 Adams,S.IanMcEwan:CriticisingIslamisnotracist,13.march2010.,31.

march2016.,http://www.telegraph.co.uk/culture/books/booknews/7428769/
IanMcEwanCriticisingIslamisnotracist.html

10Hitchens,C.CivilizationandItsMalcontents,april2005.,31.march2016.,
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/04/civilizationandits
malcontents/303841/
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Каосвакиидеолошкичиталац,Хиченсједноставнонепри
мећујеместауМакјуановомопусукојабиугрозилањего
ву интерпретацију. Наиме, романескно стваралаштво Ија
наМакјуанаодпочеткајесхваћенокаовеомарадикалнои
контроверзно првенствено због његовог интересовања за
тематикукојајеукључиваласексуалнеперверзије(инцест,
садомазохизам,итд.).Усвојимпрвимроманимачиниседа
јеМакјуанотишаонајдаљеутретмануовихтемазбогчега
јеврлобрзодобионадимак„ИјанМакабрични”.11Неоспор
но је и да је овај наглашенимрачни аспектњеговог ства
ралаштва потиснут у страну уњеговим каснијим делима.
Међутим,онникаданијеодустаоодтематизовањамрачних
мотиваисилакојепојединценагоненапоступкекојипрко
секонвенционалномморалу.Уовомраду,аргументоваћесе
тезадасеМакјуановопусможечитатинесамокаоидеоло
шкалажкакојетоурадиоХиченсвећикаоутопијскалаж,
односнонападнасаметемељнепоставкеЗападнецивилиза
цијеињеногполитичкогсистемакојисеможесхватитикао
либералнокапиталистичкадемократија.

Теоријскиоквир

Полазнатачказаовуанализубићемарксистичкамисао,пре
цизнијерадовиАнтонијаГрамшија(AntonioGramsci).Наи
ме,познатоједаМарксуНемачкојидеологијиуводипојмо
вебазеисуперструктуре.12Базапредстављаекономскеод
носеупроизводњиирасподелидобара.Односиубазивари
рајуподутицајемтехнолошкогразвоја,односнонапретком
снагапроизводњеодпримитивногплеменскогкомунизма,
папрекоробовласништваифеудализмадокапитализма,а
наконштоснагепроизводњепревазиђукапиталистичкеод
носепроизводње,Маркспредвиђараспадкапиталистичког
друштваиреволуцијукојаћедовестидокомунизма.

Суперструктура, са друге стране, представља идеолошку
надградњу која подржава и осигурава производне односе
убази.Уоснови,онаобухватаправноидржавноуређење
друштва.Суперструктура се, такође,мењала кроз истори
јуаукапитализмусекристализовалауобликулибералне
демократије,чијијеосновнициљочувањеправасвојинеи
утомпогледууводиинизограничењамоћидржавеуод
носунапојединца.КључнојетодајеМаркссматраодасе
револуцијомусфериодносапроизводњеаутоматскиможе
променитииидеолошкасуперструктурадруштва.

11Groes,S(2013)IanMcEwan:ContemporaryCriticalPerspectives,London:
BloomsburyAcademic,p.1.

12Marx, K. i Engels, F. (1979) Glavni radovi Marxa i Engelsa, Zagreb:
Stvarnost,str.249343.
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Грамшијева критикаМаркса отпочиње питањем због чега
сепрвасоцијалистичкареволуцијаодигралауРусијикоја
је и даље била доминантнофеудално друштво, а не у на
преднимкапиталистичкимдржавама.Одговоркојионнуди
јестедајепривилеговањебазеуодносунасуперструктуру
недијалектичкитеоријскипотезиутомсмислуодступање
одосновногметодамарксистичкемисли.13Дијалектиканас
учидапојмовикојисеналазеумеђусобнојопозицијини
су логички устројении да измеђуњихне постоји каузал
на веза.Супротстављенипојмови суистовременоиузрок
ипоследица једандругом.Ако говоримооодносуизмеђу
базеисуперструктуре,онда јевреднопоменутиВеберову
(Weber)тезуопротестантскојетицикаоидеолошкојкулми
нацијибуржоаскихидејараногкапитализмакојадаљепред
стављаиидеолошкооправдањезакапиталистичкисистем.
КадасеједномприхватиКалвиновоучењеопредестинаци
ји,cветовнипросперитетувидуакумулацијематеријалних
добарасеинтерпретиракаосимболилипредсказањеотоме
даћепојединацзавршитиурају,асадругестране,сирома
штвоинеуспех јесу знакда јепојединацпроклетидаће
завршитиупаклу.14

Грамшијесматраодацивилнодруштвотакођепредставља
пољекласнеборбе.Тоталнадоминацијакапиталистичкели
бералнеидеологијенадцивилнимдруштвомбилаје,према
Грамшију, кључни узрок немогућности масовних раднич
ких партија у тим земљама да преузму власт и укину ка
питалистичкепроизводнеодносе.Циљрадничкеборбена
Западу, према томе, постаје супротстављање како економ
скојдоминацијитакоикултурној хегемонији.Утојборби
централнуулогуиграјуинтелектуалцирадничкекласечији
језадатакдаидентификују,критикујуи,украјњојлинији,
разореидеолошкетемељебуржоаскекултурнехегемоније.15

Када се говори о темељима буржоаске идеологије који се
морајуразоритиуоквируовогпројекта,сигурноједањих
нијелакосасигурношћуидентификоватијердубокопене
трирајуусвестсвакогпојединцаодгајаногукапиталистич
ком друштву. Још тежи је, међутим, задатак оборити их
јерсеониманифестујукаоцентралнекултурневредности
којимапојединципридајунајвећизначај.

13Gramši,A.(1980)Filozofijaistorijeipolitike,Beograd:Slovoljubve,str.21.
14Weber,M. (1958)TheProtestantEthicand theSpiritofCapitalism,New

York:Scribner.
15Gramši,A.nav.delo,str.23.
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Значајпородицеузападномдруштву

ПремаЕнгелсу,упримитивнимдруштвиманепостојипојам
породицеипривилеговањавластитедеценауштрбостале
децеуплемену.16Оваквостањејеодговорнаоскудицума
теријалнихдобараипримораностчлановазаједниценаса
радњу.Такође, с обзиромна једнак допринос у производ
њи добара и репродукцији друштва, мушкарци ижене су
у позицијама релативне једнакости.Кад производне снаге
пређу у аграрну и сточарску привреду, мушкарци који су
раније били ловци и скупљачи постају власници средста
вапроизводње.Тадапочињеакумулацијабогатстваирасте
неједнакосткојасеперпетуирастварањемпородицечијаје
„глава”мушкарац,астеченобогатствосеочуваватакошто
(најстарији)синнаслеђујеоца.Накрајњемступњунастаје
државакаомеханизамочувањаовиходносакласнеиродне
неједнакости.

Оноштопроизилазиизовеанализејестедајепородицаза
правоидеолошкистубкапиталистичкогдруштва.Међутим,
онасеудруштвупредставља,нарочитоукруговимадесни
цекаоврховнавредност–наравнонеслучајно.Утоликојеи
револуционарнаборбаотежанауразвијенимдржавамагде
јепородицадостигланајвишистадијум–оношто зовемо
нуклеарнапородица.УземљамакаоштојебилаРусијапре
револуције,нарочитонаселу,постојао јеодређенистепен
колективногдухагдепородицанијеигралатоликоцентрал
нуулогу.Томлогиком,хипотезаIутопијскогчитањаМакју
анапокушаћедадеомонстрираделегитимизацијупородице
каонормативнеосновнејединицелибералногдруштва.

Однослиберализмаифашизма

Други стуб буржоаске идеологије који је такође кључан
представљаидејаоиндивидуикаосамосталномагентукоји
јеупотпуностиодговоранзасвојепоступке.Другимречи
ма,премаовојувреженојпретпоставципрактичноданема
друштвенеодговорностиисоциоекономскиодносинепра
веразликуумогућностимаизбораиндивидуе.Наравно,ја
сноједасерадиоидеолошкојлажијеркласнеразликеу
битнојмериодређујунесамомогућностиизборанегоиста
њесвестисубјектакојиизборечини.Наовомместукори
снојевидетикакопсихоанализадопуњенамарксистичким
ставовиматретираразвојиндивидуе.Фромпише:

Као увјет несметаног развоја људског организма сло
бода је витални биолошки интерес човјека, те њено

16Marx,K.iEngels,F.nav.delo,str.1314.
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угрожавањеизазивадефанзивнуагресију,каоиуслучају
угрожавањадругихвиталнихинтереса.Зарјетадазачу
ђујућедасеагресијаинасиљеидаљерађајуусветууко
мејевећиналишенаслободе,посебномеђуљудимаутзв.
неразвијенимземљама?”17

ОваФромоватврдњакључнајеизаспектаанализеагресије
јерјенетретиракаоурођенукарактеристикуљудскеврсте
какототврдиХобснитијевидикаоинхерентнуодликуод
ређенихпојединаца.Обеоветврдњесунанекиначинтемељ
Западне либералне политичке филозофије. Са једне стра
не,тврдњадасуљудскабићаурођеноагресивнаоправда
вапостојањерепресивногапаратадржавекојитуагресију
обуздава.18 Са друге стране, тврдња да тежња ка агресији
постојисамомеђуодређенимпојединцимаилигрупамамо
жесечинитимекшимставомпремаљудскојврсти,алисеу
својојполитичкојимплементацијиоваидејаманифестовала
каонајназаднијиобликразмишљањаидовеладонастанка
фашизма и расизма. Можемо овде навести пример наци
змакојијезаступаоизузетноромантизовановиђењебелеа
поготовогерманске„расе”,докједругенародекаоштосу
Јеврејисматраонижимрасамасклонимагресији,лењости,
криминалу,итд.Идејадасесклоносткаагресијикододре
ђенихпојединацаможеобјаснитигенетскомпредиспозици
јомдоживелајесвојпроцватсауспономгенетикеикулми
ниралау еугеничкомпокрету.Еугеникасе, каополитички
покрет,засниваланаидејида јепотребноелиминисатииз
популацијегенетскиматеријалкојидоводидодевијантног
понашања. Пошто је познавање генетике у то време још
увекбилонедовољноразвијеноидејајебиладасестерили
зацијомиличакубијањемелиминишупојединцизакојесе
сматраданосенепожељнегене.Веомајеважнотодасусе
овисуштинскифашистичкипокретијавилиунајразвијени
јимлибералнимземљама,БританијииСАД.19

Иако би се класични либерализам успротивио идеологији
еугеникеифашистичком тоталитаризму, 20. век је оголио
вредносне судове либерала који су, тврдећи за себе да су
наследницикласичнелибералнетрадиције,сматралида је
фашизамспасзалибералнодруштвојергаштитиодкому
нистичке револуције. Један од најутицајнијих либералних
мислилаца,ЛудвигфонМизес(LudwigvonMises)написао

17From,E.(1980)Anatomijaljudskedestruktivnosti,Zagreb:Naprijed,str.24.
18Hobbes,T.andGaskin,J.(1998)Leviathan,Oxford:OxfordUP.
19Hansen,R.andKing,D. (2001)Eugenic ideas,political interests,andpo

licy variance: immigration and sterilization policy in Britain and theUS,
WorldPoliticsNo.53,NewJersey:PrincetonInstituteforInternationaland
RegionalAffairs,pp.237263.
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је следеће: „Неможе се порећи да је фашизам заједно са
сличнимпокретимакојитежедауспоставедиктатурепун
најбољихнамераињиховеинтервенцијесу,засада,спасиле
европску цивилизацију. Заслуге које јефашизам осигурао
за себећеживети вечноуисторији”20.Такође, творацфа
шистичкеидеологије,БенитоМусолини,сматраоједавред
ностилиберализмамогубитисачуване јединоуфашизму.
Видевшида јенастојањезаочувањемслободногтржишта
довелодоекономскогкраха,Мусолинијесматраодадржава
мора интервенисати како би сачувала капиталистички по
редак.21Према томе, на историјском тесту краха либерал
неекономије,либералиифашистисусесложилиокотога
штасесмежртвоватиаштанеумоментукризе.Одговорје
биоједногласан–можесежртвоватиислободнотржиште
идемократијаиправапојединца,свесемправанаприватну
својину.22Утомсмислу,хипотезаIIутопијскогчитањаМа
кјуановогделаослањаћесенадовођењеувезулиберализма
и фашизма. Односно на приказ либерализма као идеоло
шкемаскефашистичкихтенденцијакаоструктурнеодлике
капитализма.

Односбуржоаскогсубјектапрема
неразвијенимдруштвима

У закључку овог теоријског дела, вреди истаћи још један
битан аспект критичке анализе либерализма који ће бити
разрађенкрозделаИјанаМакјуана, а то јеодносЗападне
средње класе према народнима у такозваним „неразвије
нимземљама”.Овајодносје,саједнестране,готовоувек,
прожетрасизмомбилодајеупитању„тврдирасизам”који
подразумеваинхерентнуинфериорностнародаТрећегсве
танабиолошкомиликултурномплануилидаромантизује
неразвијенисветкаосферуаутентичногљудскогпостојања
којасеналазиустањуфикснепремодерности.23Садруге
стране,пак,какотоФромврлоубедљивоартикулише,За
паднасредњакласаосећаистепензавистипремаљудима
изТрећегсветакојинеодустајуодсвојеантиимперијалне
борбекористећипритомсверасположивеметодеоддипло
матиједотероризма.24ПремаФрому,кодбелацаизсредње

20FonMises,L. andGreaves,B. (2005)Liberalism theClassicalTradition.
Indianapolis:LibertyFund,p.51.PrevodsaengleskogP.K.

21Mussolini,B.andSoames,J(1933)ThePoliticalandSocialDoctrineofFa
scism,London:L.andVirginiaWoolfattheHogarth,p.54.

22Guerin,D.(1973)FascismandBigBusiness,NewYork:theAnchorFounda
tion.

23Said,E.W.(1979)Orientalism,NewYork:Vintage.
24From,E.nav.delo,str.24.
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анарочитонижесредњекласеуЗападнимземљамапосто
јидубокоукорењеносећајфрустрацијезбогмањкаслободе
којинису спремнида артикулишу због релативнематери
јалнеудобности.Изсвеганаведеногпроизилазиихипотеза
III,премакојојуказивањенаукорењенирасизамуЗападној
културидиректноподриваидеолошкулажлиберализма.

Разоткривањелажилиберализма

Полазећиодоветрикључнехипотезебићепонуђенаанали
затриМакјуановароманакојасунарочиторепрезентатив
на(Бетонскиврт,ЦрниПсииСубота),премдасечинида
бисеанализамоглагенерализоватинабаремјошнеколико
романа,аконеиначитавопусовогписца.

ХипотезаI:Породица

Већјенаговештенодапородицапредстављаједанодглав
нихстубоваодржањакапиталистичкихпроизводниходноса.
Интеграцијамарксизмаипсихоанализеучинасдануклеар
напородицакаквуимамоукапитализмунијеантрополошка
универзалија.Напротив,онајепроизводидеолошкесупер
структурекапитализмаикаотакваједанодњеговихоснов
нихстубова.Критикапатологијекојасерађаупородичним
односимајестеондаикритикасамогкапитализма.Управо
због тога, Делез и Гатари (Deleuze and Guattari) жестоко
критикујуфројдовскиприступизаузимајуснажанставпро
тивнуклеарнепородице.Премаовимауторимасексуалност
немасвојекоренеуунутарпородичнојдинамицивећјеона
свудаоконас.Онипишу: „сексуалност је свуда:уначину
накојибирократамазисвојерегистре,судијаделиправду,
бизнисменстављановацуциркулацију;начиннакојибур
жоазија јебе пролетеријат; и тако даље ... заставе, нације,
војске банке доводемногељуде до екстазе”.25Дакле, сек
суалниимпулсисутикојипенетрирајунесамоидеолошку
суперструктурувећисамубазукапиталистичкихпроизвод
ниходноса.Начиннакојисеониканалишуукапитализму,
међутим,крајње јереакционараниопасан.Буржоаскапо
родицајеуправотаинституцијакојаусађујеначинканали
сањасексуалнеенергијекојиодговарадоминантнимпроиз
воднимодносимаиобрасцимарепресије.Главнимеханизам
затојепотискивањесексуалногнагонакоддецекојеврше
самиродитељи.Натајначинонииспољавајуимплицитну
агресијуизазванусопственимфрустрацијамазбогпотлаче
ногположајаукапитализму.26Породичниодносисусамим

25Deleuze,G.andGuattari,F.(1983)AntiOedipus:CapitalismandSchizop
hrenia,Minneapolis:UofMinnesota,pp.322323.PrevodsaengleskogP.K.

26Исто,стр.130.
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тимкоренфашистичкихтенденцијакојепрожимајунеса
монашемишљењенегоиначиннакојизадовољавамосвоје
физиолошке(сексуалне)потребе.Такође, једнаодглавних
тезаовадваауторајестедајешизофренијаструктурнапси
холошкареакцијасвакогкапиталистичкогсубјектасуоченог
саовимвидомрепресије.

УМакјуановомделуБетонскиврт,изузетнојеупечатљи
васценакадамајкакритикујеЏеказбогњеговенавикеда
свакодневномастурбира:„свакипут...кадтонаправиштре
ба литра крви да се то надокнади”.27Овде се не ради са
моокритицивећиопокушајудиректногзастрашивања.У
буквалномсмислу,мајкажелиданатераЏекадасеплаши
сопственесексуалности.Породица,прематоме,збогсвоје
унутрашњенеповредивостистојинагранициидеолошкоги
репресивногдржавногапарата јеронаучвршчуједржавну
идеологију кодпојединца,аделујеирепресивнокрозси
стемекажњавањаизастрашивања.28

АкосуДелезиГатариуправу,небитребалоданасзачуди
штодецадоживљавајусмртоцаимајкекаотренутакосло
бођења.КодМакјуанаововидимокрозЏековоразмишља
ње:„кадајемајкаумрла,удубинимојихнајснажнијихосје
ћањаскриваласежељазапустоловиномкојусамсе једва
усудиопризнатисамомсеби”.29Симболички,децаодлучују
дазацементирајулешмајкеуподруму,саједнестранедаби
избеглидабилокосазнаомајчинојсмртиасадругестране
идабисејаснодистанциралииослободилињеногпрису
ства.Такођенасимболичанинесвесанначин,Џекелими
нишеопресивнуфигуруоцаизсвогживотакадасеприсећа
шта је урадио са очевимотискому бетонунаконњеговог
падауследсрчаногудара:„нисамнинаштомислиокадсам
узео даску, и пажљиво изгладиоњегов отисак у меканом,
свјежембетону”.30

Међутим, ако нас Грамши учи да на Западу није могућа
револуција чистом елиминацијом капиталистичке државе,
онда нас иДелез и Гатари уче да простом елиминацијом
фигураоцаимајкенијемогућаеманципацијаодпородич
не репресије.После неког времена, зацементирани ковчег
мајкепочињедапуцаињенафигурасепоновопојављује
као злослутни симбол неизбежности поновног успоста
вљањапородичнерепресије.ЏекиЏулиполакозаузимају

27McEwan,I.(1984)Betonskivrt,Zagreb:Znanje,str.34.
28Althusser, L. (1968) Lenin and philosophy and other essays, NewYork:

MonthlyReviewPress.
29McEwan,I.(1984)Betonskivrt,Zagreb:Znanje,str.81.
30Исто,стр.21.



101

ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

упражњенаместародитељадоксенајмлађибратТомпосле
краткогпериодаизгубљеностиуформирањуродногиден
титетарегресијомзбогтраумевраћауинфантилностањеи
постајењиховабеба.Џектакођепочињедаизражаваброј
несимптоменагомиланефрустрације.Напрвомместутује
фромовскинагонкадеструкцијикадаонбезразлогапочиње
далупа стазу у дворишту.31Потомсе јављајуи симптоми
шизофренијеувидупараноичногстрахаодсмрти–„мислио
самдатрунемоднекаквеполаганеболести.Гледаосамсе
узрцалуипокушаваоускупљенерукеухватитисвојдах”.32
На крају,њихов покушај бега од породичне репресије за
вршавасенаконштојерестауриранапородичнаструктура
чиноминцестаизмеђуЏекаиЏули,заштасазнајеирепре
сивнидржавниапаратисвесезавршаватрагично–„Ску
пилисмосеококреветаиЈулисесагнеда[Тома]пољуби,
Ево!–рече,–Зартонијебиолијеписпавањац?”.33Њихов
„спавањац”сезавршаватрагичнимбуђењемкојесигнали
зираданепостојибегкакоодрепресивногрежимапатри
јархалне капиталистичке породице тако и од репресивног
апаратакапиталистичкедржаве.

УромануЦрнипси, такође сена разненачине тематизује
проблематикапородице.Насамомпочетку,нараторнастоји
дазадржинаокупуоноштојеосталоодњеговеразбијене
породицеистовременотражећиутехуизаменузародитељ
скефигуре.Међутим,оноштојеуконтекстукритикенукле
арне породице најинтересантније јесте епизода уфранцу
скомресторанукадасенараторсусрећесапородицомукојој
отацфизичкизлостављасвогсина.Макјуанпише:„Поро
дицазаузиманеповредив,приватнипростор.Изавидљивих,
појмовних зидова она ствара сопствена правила за своје
чланове”.34Овдесејаснорадиоидеолошкомразграничењу
измеђуприватногијавногкоједоминиралибералномполи
тичкомтеоријом.Унутарпродице,децапостајуодговорност
(власништво?!)родитеља,икаоштојепознатоуправозбог
неодговорностипојединихродитеља,аунедостаткудругих
фигуракојебипослужилекаоузориемоционалнаподршка,
многадецастрадају.Такопостајејасноколикојеилузорна
идејаоиндивидуалнојодговорностисвакогпојединцаули
бералномдруштвукадасунекивећоднајранијегдетињства
изложенизлостављањуитортури.

31Исто,стр.47.
32Исто,стр.128.
33Исто,стр.162.
34Makjuan,I.(1998)Crnipsi,Beograd:FilipVišnjić,str.109.
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Какве то појединце производе овакве породице јасно нам
предочава лик Бакстера, ситног криминалца и насилника
са лондонских улица у романуСубота. Бакстер је од оца
наследиосамомалистанупредграђуЛондонаиХантинг
тонову болест.Што семајке тиче, судећи поњеговом од
говорунаПероуновопитањедали јежива,„Штосемене
тиченије”,35сигурноможемопретпоставитиданијеништа
добро.ТумачитиБакстеровликванконтекстаовепородич
непозадинезначиупастиулибералнузамкудемонизације
ситнихкриминалацаилондонскесиротиње.36

Накрају требаистаћидасесвимовимпримеримапотвр
ђујехипотеза Iкојаубуржоаскојпородицилоцирапочет
неузрокеразнихдруштвенихпатологијаамоделпородице
улибералномдруштвуприказујесамокаопродуженуруку
репресивногсистемакапиталистичкедржаве.

ХипотезаII:Либерализамифашизам

Уоквиру потврде хипотезе II о имплицитној вези између
фашизма и либерализма, на првом месту, чини се значај
нимупоредитиставовеиразмишљањадваМакјуановаупе
чатљивалика–ХенријаПероунаизСуботеиБернардаиз
романаЦрнипси.Бернарддемонстрирасвојукратковидост,
нарцизам, елитизам и заслепљеност либералном идеоло
гијомкојага јенакрајуодвеладалекоодњеговихиници
јалнихкомунистичкихубеђења.Вајс (Vaisse)идентифику
је зачетке неоконзервативизма међу антистаљинистичком
интелигенцијом 50их и 60их година.37 Утицајни бивши
троцкистиоснивајучасописукомпочињудакритикујута
козвануwelfarestateполитикууправосапозицијамислила
цакаоштојепоменутиЛудвигфонМизес.Изовогпокрета
израстајуиинтелектуалцикаоштојепоменутиКристофер
Хиченс,такођебившитроцкиста.Овдевидимокакобивши
комунистинаЗападузбогсвогелитистичкогсредњекласног
порекла све вишенагињу ка либерализму који данаспре
растаукриптофашизамприкривенизамаскедемократије,
„слободног тржишта” и сличних идеологема које управо
служекаооправдањезавојнеагресије.Тусеевидентнора
диореформулацијивикторијанскедоктринео„теретубелог
човека”(енг.Whiteman’sburden)односнонеопходностина
силногцивилизовања„нецивилизованих”народа.

35Makjuan,I.(2006)Subota,Beograd:BIGZ,str.90.
36Jones,O.(2011)Chavs:TheDemonizationof theWorkingClass,London:

Verso.
37Vaisse, J. (2010)Neoconservatism: The Biography of aMovement, Cam

bridge,Mass:BelknapofHarvardUP,p.50.
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Истина,уМакјуановомроману,Бернардостајебаремноми
налнолевичаркоји је „премного годинаиступиоизПар
тије, био јелабуристичкичланПарламента, са службому
разнимвладинимкомитетимазамасмедије,околину,пор
нографију”.38Овдесевидидајеоноштојеосталоодноми
налнеЗападнелевицегурнутоудоменкултурнеполитикеи
далекоизвандомашајаекономијегдевладанеоконзерватив
ниреганизамтачеризам.ОвапроменасекодБернардавиди
умоментусаморефлексије:„никаданисамниимао(осећај
заобично)...Јасамсебавиоидејама ...Џунга јеимала ...
Онабимогладапричасатимтаксистом....Онајеуства
рибиламногобољикомунистаодмене”.39Другимречима,
његовидеализамкојијеудиректнојсупротностисамаркси
стичкимматеријализмомпроизилазиизлибералногначина
мишљењаинеумитногагурауполитичкудесницу.Након
Бернардоветирадеосветскојлибералнојутопијикојаћеза
владатинаконпадакомунизма,таксистамуироничносаси
паулиценовепроблемекојићенастатинаконуједињења
Немачке:„Гдетијестабилност?”говориојевозач.„Гдетије
равнотежасила?НаисточнојстраниимашРусијунанизбр
дициисвењенемалецкеземље,Пољскуиостале,дубокоу
говнимасадуговимаиосталим.”40Потпунозаслепљенсво
јомидеологијом,Бернардукрајњеподломлибералноели
тистичкомстилу,безикаквогаргумента,одговара–„једно
ставно,немогудаподнесемдамемалтретирајутаксисти”.41

Упркосњеговомноминалномлиберализмуимаргиналном
настојањудасеочувајуодређенелибералневредности,ин
туитивнаЏунгасјајнокарактеришекадакаже,„тинево
лиш раднике! Никада ниси разговарао са њима. Не знаш
каквису.Гадишихсе.Самохоћешдабудупоређаниупри
стојнередове,каоштосутвојипроклетиинсекти!”42Овај
опис Бернардове суштинске идеологије заправо савршено
одговараМусолинијевомконцептуфашизма.

Међутим, Макјуанов наратор разбија сваку илузију нека
квелибералнеутопијенаконпадакомунизмакојуБернард
очекује.Упркостријумфалнимобјавамакрајаисторијена
конпадаБерлинскогзида,43којеБернардовликотеловљу
је, Макјуан нам у роману Црни пси приређује изузетно

38Makjuan,I.(1998)Crnipsi,Beograd:FilipVišnjić,str.32.
39Исто,стр.63.
40Исто,стр.6263.
41Исто,стр.63.
42Исто,стр.65.
43Fukuyama,F.(1992)TheEndofHistoryandtheLastMan,NewYork:Free

Press.
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симболичну сцену приликом прославе пада Берлинског
зида када се изненада појављује једанТурчин који на ру
шевинамамашекомунистичкомзаставом.НараторЏереми
коментарише:„Противницимладићабилисуразноврсни,а
упрвомтренуткувидеосамдвачовекауоделима–попут
бизнисменаилиадвоката–одмахпоредивичњака.Кадаје
младићпрошаоједанодњихгаједокачиоисподбраде”.44
Бизнисмениадвокат,двастереотипнасимболазабуржоаске
либерале,прибегавајунасиључимерушефасадусопствене
либералне,ненасилнеидеологије.Међутим,Макјуансене
заустављаовденегододајекакосеизаадвокатаибизнисме
напробијахорданасилникажељнихдаискалебеснатур
скомкомунисти.Џеремизапажа:„видеосамдасудвојица
носиласребрнесвастикенареверима.Једанјеимаосвасти
ку истетовирану на руци .... адвокатски типови, запањени
чаролијомдокојејењиховонасиљедовело,повуклисусеу
гомилудагледају”.45Макјуаннамдемонстриракакоћели
бералиумоментукризедатиинцијалнуварницуфашисти
макојидолазеизањихда завршепосао. „Адвокатски ти
пови”потајноликујунад„чаролијом”којусуизазвалибаш
каошто јеМизесликоваонадпобедомфашизмауИтали
ји.Утомсмислу,овусцена јеможданајснажнијапотврда
хипотезеIIодовођењулиберализмаувезусафашизмом.

УБетонскомврту,поштосуглавниликовидецакојажи
веупотпунојизолацијиодспољногсвета,билобитешко
замислитиситуацијуукојојбисенекаквефашистичкетен
денције испољиле.Међутим, оношто је заиста запањују
ћеу светлуове анализе јестедау једнојод свеганеколи
коситуацијаукојималиковиизроманаимајунекаквуин
теракцијусаспољнимсветомналазимочистпримеронога
штоУмертоЕко(UmbertoEco)називаУрфашизмом:„Ур
фашизам ојачава и придобива подршку тимешто искори
штава и распирује природни страх од разлике.Први знак
једногфашистичкогилипредфашистичкогпокретауправо
јестраходдошљака.Урфашизам јетако,подефиницији,
расистички”.46Тајисконскистраходразликекојипрераста
умржњуиспољавасекодЏекакадаодлазиушколудасе
осветидечакукојијетукаоњеговогбратаТома.Џекопажа:
„Тојебионекакавжгољавклинац,мождадвијегодинеста
ријиодТома,риђокосспјегавимлицем.Најгаднијаврста,
помислих”.47Наконтога,Џекистинскиуживадоктучеовог

44Makjuan,I.,nav.delo,str.82.
45Исто,стр.83.
46Eko,U.VječniFašizam,20.feb.2012.,21.feb.2016.,http://pescanik.net/

vjecnifasizam/.
47McEwan,I.(1984)Betonskivrt,Zagreb:Znanje,str.52.
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дечакаихистеричносесмеје.Видимоданагомиланефру
страцијеифромовскинагонкадеструкцијичакикоддеце
израдничкекласедоводедопротофашистичкихимпулса.

УСуботи,овапроблематика једостазамршенија.Пероун
нијеполитичаркаоБернард,чакбисемоглорећидајеапо
литичан.Онсамтврдидапренегоштомујећеркапочела
давати „домаће задатке” из књижевности практично није
прочитаониједнукњигуванстручнемедицинскелитерату
ре.Ипак,каоЏунуромануЦрнипси,Пероунјеврлоинте
лигентаниинтуитиванчовек.Он сене води апстрактним
идеолошкимконцептимавећдоносиинтуитивнезакључке.
У сусрету са Бакстером он примећује како Бакстер болу
јеоднеизлечивенаследнеболестиизазваненедостаткому
његовомгенетскомкоду.Акосмотврдилидајеставпрема
људимасагенетскимдефектимаједанодкључнихтестова
којиидентификујупротофашистичкеставове,ондабисмо
одПероуна,каотипичногприпадникасредњекласе,апого
товоузевшиуобзирдајеБакстеруличникриминалацоче
кивалиеугеничкоразмишљање.Овоочекивањејепојачано
физичком тортуром којуПероун трпи од странеБакстера.
Међутим,Пероунразмишљанаследећиначин:„чудно,уза
свеовонасиље,Бакстермујебиоготовосимпатичан...Бак
стергајезаинтригирао,Бакстеровабезнадежнаситуација,
ињеговоодбијањедасепреда.Ибилојеуњемуистинске
интелигенције”.48ПоредБакстеровекриминалнепозадинеи
генетскогдефекта,Пероунуњемуналазиистинскељудске
вредности.То језасигурноначинразмишљањакојибиза
чудиосвакогтипичногприпадникалондонскевишесредње
класе.Међутим,поредсвихповршинскиходликаприпад
никалондонскевишесредњекласе,Пероунтоније–онје
одрастаоурадничкомнасељу,безоца,имождасууправо
тифакториутицалидањеговначинразмишљањаодступи
одстереотипасредњекласе.НеочекиваностоваквогПероу
новогставајепојачанањеговомодлукомдаодустанеодпо
родичневечерекакобиспасаоживотпровалникукојумује
истетевечериизмалтретираоцелупородицу.Његоважена,
којајеималадругачиједетињствоодњега(кћеркапросла
вљеногбогатогпесника), изражавапотпунонеразумевање
затуодлукуисматрадабионамождахтеладасеосвети.На
крајусамогромана,Пероуннеманикаквудилемуокоонога
штојеучинио.Напротив,његовставјошвишеизненађује
читаоца,„он,ХенриПероун,поседујетакомного–посао,
новац,статус,дом,иизнадсвегапородицу....аништаније
даоБакстеру,којииматоликомалотогаштонијеуништено

48Makjuan,I.(2006)Subota,Beograd:BIGZ,str.105.
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онимдефектнимгеном,икојићеускороиматијошмање”.49
Сигурносенебимногопогрешилокадабисереклодасе
овде ради о протокомунистичком размишљању – толико
страномзасвељудеизњеговогсоциоекономскогхабитуса.

ХипотезаIII:осећајмањка
слободебуржоаскогсубјекта

И сама реч либерализам потиче од латинске речи libertas
којазначи„слобода”.Међутим,нијелакодатидефиницију
слободе.Збогтогасеусамомдефинисањуовогпојмаин
херентно уноси политичка идеологија. У либерализму се
слобода дефинише негативно као непостојање директних
механизаматлачењаисузбијањаиндивиудалнеактивности,
жељаинастојања.Оваквадефиницијапотпунозанемарује
могућности индиректног деловања на сузбијање људских
активности кроз манипулацију мишљењем (идеолошке
лажи)итодасупојединцупотребниодређениекономски
иинтелектуалниресурсикакобиформалнуслободуоства
рио.Прематоме,саматемељнапоставкалиберализмајене
кохерентнаиуказивањенатунекохерентностјестепотврђи
вањехипотезеIIIолажилиберализма

НаовомместутребаистаћидауделимаИјанаМакјуанана
илазимонаидејекоједиректнодоводеупитањелибералну
концепцијуслободе.Уужемсмислу,чиниседаМакјуана,
којисеуглавномбавианализомЗападногдруштва,мучипи
тањекакојемогућедаиакосубуржоаскисубјектиформал
нослободнииимајупотребнересурседа својуформалну
слободуостваре,ониипакосећајумањакслободеусвојим
животима.Уколикосмосвизаистаслободни,очекивалиби
смоданепостојитоликиконформизам,баремнемеђусред
њомкласомнаЗападујерразличитипојединциимајуразли
читекреативнеспособностикојебижелелидаизразе,али
њиховиизборисусистематскисведенинаврлоограничен
дијапазонопција.Тусеналазитемељниузрокосећајамањ
каслободеу„слободномсвету”.

Осећајмањкаслободеможесеманифестоватииуочитина
различитеначине.УБетонскомврту,например,отацпо
родицејемождаинајекстремнијаилустрацијаовогдубоког
колективногосећања.Оннесамодаосетиданијеслободан,
негоонпочињедаразвијаосећајстрахаодслободепапо
лакосвојукућупретварау затворкоји гаштитиодспољ
ногсвета.Дакле,спољнисветсезаправочинистрашнијим
од затвора. Због тога он подиже високе бетонске бедеме
окодвориштаанакрајубетонираисамодвориштеуслед

49Исто,стр.215.
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чегакућапостајепотпуноналикзатвору.Другачији,исва
како здравији екстрем, у овом погледу, налазимо кодЏун
уЦрнимпсима.УтренуткупотпуногразочарањауЗапад
нукултуруиначинживота,Џунодлучуједасенеодрекне
својеисконскежељезаслободомизатосеселиуусамљену
колибууФранцускојгдепроживљавасвојживотдалекоод
окова малограђанског лицемерја, Бернардовог политикан
стваисвихужасакојипотресајуБританију.

Кроз ликХенријаПероуна уСуботи,Макјуан тематизује
овајпроблемнадругачијиначин.Поштонијеекстремкао
ЏуниотацпородицеуБетонскомврту,Пероунјеунеку
рукусавршен„покусникунић”замисаониекспериментко
јитестираприсуствоосећајастварнеслободекодбуржоа
скогсубјекта.Пероуннесамодаимапотребнеекономске
ресурседасвојуслободуреализујенаначиннакојитожели
негојеуизвесномсмислусвојепотенцијалеиостварио.Он
јеизврснинеурохирургкојипроналазиневероватаносећај
уживањауспасавањуљудскихживота.Међутим,читањем
романасхватамодаонидаљежудизанекаквомапстракт
номслободом.ТовидимоизњеговогставапремасинуТеу
којијеблузмузичар.Пероунјефасциниранслободомкоју
његовсинимадасекреативноизразикрозсвојумузикуко
ја јенабијена тежњом за слободомиимпровизацијом.Он
такођеосећапотребудасекњижевнообразује,атапотреба
нијесамоизразмалограђанскежељеза„образовањем”ни
тижељедасеудовољикћеркикојајекњижевница.Пероун
осећахроничнипроблемзакржљалостисвогкапацитетаза
разумевањеуметничкогизразаистварањеуметности.Ма
кјуан кроз Пероуна креира типичан пример онога што је
Маркузе(Marcuse)назвао„једнодимензионалнимчовеком”.
То је човек који је остварен само у једној димензији свог
умногживотаодносноуупотребиинструменталногразума
усврхесавладавањапрофесионалнихизазоваалисуњегове
осталепотребепотпунозанемарене.50Маркузеуказујенато
да уколико човекжели да у оквиру капиталистичког дру
штваразвије својекреативнепотенцијале, за тосумупо
требниматеријалниресурсикојисестичупрофесионалним
напредовањемистицањемзнањаизнаукеилитехнике,што
јеПероунсвакакоостварио.Међутим,усамомтомпроцесу
појединацгубисвојудругу,креативну,критичкудимензи
јукоја се стичекрозразвијањекритичкогразумаодносно
утопијскогмишљења.

50Marcuse,H.(2014)OnedimensionalManStudiesintheIdeologyofAdvan
cedIndustrialSociety,Boston,Mass:Beacon,str.XI
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Поредсвегаовог,ликХенријаПероунаионоштоонпоказу
јеуовомМакјуановоммисаономекспериментуитекакодаје
разлога заоптимизам.Акожелимодаскујемонеологизам
изжаргонанеурохирургије,рећићемодаовакводруштвено
стањенеможедаизведе„хуманоктомију”односнофизичку
елиминацијуделаљудскогмозга(илиљудскеприроде)ко
јијеодговоранзакреативностиутопијскомишљење.Због
тога,ХенриПероун јекрајњекритичанпремасамомсеби
–„Слутидасеполакопретвараумагарца,вољног,грозни
чавог потрошача новинскихжвака, коментара, спекулаци
јаисвеколикихмрвицакојемувластибацајусастола.Као
покорниграђанинпосматракакоЛевијатанјачадоконсам
гамижетражећизаштитууњеговојсенци”.51Његовахума
нистичка,критичкаспособност,иакосистематскисузбијана
одстранедруштваукомживиидаљемудајеинтуитивни
осећајданијеслободан,дајеизманипулисани„претворен
умагарца”којимуправљаЛевијатан.Пероунјетогасвестан
икадарефлексивногледанасамуструктурусвојекућеипо
мишља:„толикепрепреке,толикабаналнаутврђења:чувај
сесиротиње,наркомана,обичнихгадова”.52Оновдеувиђа
опет са дозом ироније како је интернализовао идеолошке
лажиисампристаодасењеговакућапретвориутврђаву
која гаштити од обесправљених.Ту он себипонављадо
минатну идеолошку поруку која буржоаске субјекте при
моравадасеплашесвихонихприпадникадруштвакојису
запостављени,занемарениикојимајеслободаускраћена.

ИзовогдубокогосећајамањкаслободеуХенријусејавља
жудња за алтернативним видовима живота и фасцинаци
јаљудимакојисенепокоравајуконформистичкимсилама
унутардоминантнеидеологије.Теојесигурноједанпример
оногштофасцинираХенрија,алионјејошрадикалнијиу
тојсвојојпотразизаживотомванконформизмаатарадикал
ностсеочитујеуњеговојзаинитересованостизакриминал
нугрупукојаоперишеупаркуиспредњеговекуће–„групу
чинедваЗападноиндијца,идвојица,понекадитројицаса
БлискогистокакојибимоглибитиТурци”.53Он јефасци
нирановомгрупомзатоштоонаевидентноживиодкрше
њалегалнихиморалнихнормилибералногдруштваалиу
истовремеизатоштојеетничкиегзотичнаисачињенаод
људисаБлискогистокаисаКариба.Пероуннијетипичан
малограђанинкогаћеоваквегрупезастрашитиипобудитиу
њемурасизамвећједовољноинтелигентанилиинтуитивно

51Makjuan,I.(2006)Subota,Beograd:BIGZ,str.167.
52Исто,стр.39.
53Исто,стр.135.
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свестандауњиховомначинуживотамождапостојитрачак
онеслободеодконформитетакојињегагуши.

УциљупотрврђивањахипотезеIIIтакођебисемоглаиста
ћиједнаврлобитнаодликалибералногдруштваатојена
чиннакојисекласниантагонизмиконстантнопродубљују
крозлибералнуидеологију.Позиционирањелибералнеели
теињојприпадајућекултуреизнањакаовреднијеуодносу
наобликекултурногизражавањарадничкекласедоводидо
анимозитетапремаелитнимоблицимакултурнепроизвод
њеукруговимарадничкекласе.Утојувредидостојанства
радничкекласемогусепронаћикорениантиинтелектуали
зма,каоиодбојностипреманауциинаравнопонекадотво
ренојмржњипрема „високој уметности”.Можемо уочити
даМакјуандемонстрирадеоовелогикекрозПероуновараз
мишљања.УједномтренуткуПероунпроживљаваследећу
дилему:„Употребиојеилизлоупотребиосвојауторитетка
кобиизбегаоједнукризудабигазатимвластитипоступци
одвелиудругу,далекогору”.54УпркосХиченсовојтврдњи
дагајенаукаослободила,Хенрисхватадагајеелитистич
какомпонентањеговогзнањасамодовелаујошвећукризу.
ПонизитинекогакаоштојеБакстеррецептјезаневољу.

ЧитавасценамучењаПероуновепородицеразрешавасека
дањеговакћеркаДејзиБакстеруизрецитујепесмуМетјуа
Арнолдапретварајућиседа јеупитањуњенапесма.Бак
стерјеочаранидубокопогођеновомпесмом,штоганакра
ју„омекшава”истављаупозицијуукојојгаТеоиХенри
савладавају.Импликацијајетадарадничкакласа,иакоосе
ћаинтуитивнуодбојностпрема„елитнојкултури”,идаље
нијеимунанањенуестетскуалииидеолошкуснагу.Елитна
култура,дакле,остајекаоарсеналкојистојинарасполагању
елитидасеодбраниодфизичког(мождачакиреволуцио
нарног)насртајарадничкекласенањенпривилегованпо
ложај.Овдесеможеишчитатиможданетакоексплицитна
порукаоповредиљудскогдостојанствакаоглавномузроку
светскогтероризма,55којапротивречиХиченсовомчитању
Макјуана.Овакворазмишљањенападабуржоаскуидеоло
гијунанајдубљемнивоуипозиванарадикалнуреанализу
самеидејелиберализмаиконсеквенцикојеонасобомноси
усавременомсвету.

54Исто,стр.198.
55Fanon,F.andSartre,J.(1965)TheWretchedoftheEarth,NewYork:Grove.
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НепоправљивостЗападнецивилизације

„Писатипоезију послеАушвица је варварство,”56 написао
јеАдорно(Аdorno).Билобипогрешноинтерпретиратиовај
цитаткаодасеодносисамонаускопољепоезије.Требало
бипоменутуАдорновутврдњувидетикаоантиуметнички
ставизраженпротивједне(Западне)врстеуметности.Буду
ћидајесамАдорнонадругимместиматврдиодајеевроп
скабаштинависокеуметностијединиеманципаторскиим
пулсуЗападнојкултури,докјепопуларнакултураусвојој
суштинидекадентна, чини седа јеовомтврдњомАдорно
желеодаизразипотребудасеставитачканакултурнупро
дукцију Запада.57 Другим речима, могло би се тврдити да
језаовогмислиоцаАушвицозначиокрајЗападнецивили
зације.Дакле, упркосХиченсовој тврдњи, уДругом свет
скомрату,наукакаонајвишатековинаЗападнецивилизаци
је заједно са уметношћубила јемобилисана да се читаво
човечанствоповедеуратневиђенихпропорција–тоталну
индустријусмрти.

Овосигурнониједалекоодставакоји језаузеоГрамшии
прерата,ато једаЗападнацивилизацијапочивананеху
манимтемељимагеноцидаидаједубокозатрованафаши
стичкимвредностимакојесвојекоренеимајуубуржоаском
либерализму.Грамшијеспасвидеојединоунападунасаме
темељецивилизације.Овдебионданарочитотребалоскре
нутипажњунасимбол„црнихпаса”.„Црнепсе”којиЏун
заувектерајууосаму,нетребаинтерпретиратисамокаоза
оставштинуфашизма.Физички,црнипсиуруралнојФран
цускојјесуосталинаконштосувојнициССапобеглипред
налетомсавезникаиониунекурукујесуотеловљавалинај
перверзнијефашистичкеметодемучењаитерора.Међутим,
дасуонибилисамозаоставштинапораженогфашизма,Џун
небидоживелатуврстуепифаније.Онису,заправо,симбол
фашистичкихтенденцијаинхерентнихуЗападнојцивили
зацији.Збогсвихразлогакојисугореанализирани,фаши
зам представља темељни културни образац који усвајамо
докодрастамо.Унутартaквецивилизацијенемабегаодфа
шизма.УЦрнимПсимачакиБернарддолазиврлоблизуте
спознаје,додушејошкаовеомамлад:

„Погодиога јенедавноокончаниратнекаоисторијска,
геополитичкачињеница,већкаомноштво...личнихтуга,
...каоспоречијићеодвојениидентитетиостатинепозна
ти, и чија целокупностпоказује више тугенегоштоби

56Adorno,T.W.(1981)Prisms,Cambridge,Mass:MIT,str.34.PrevodP.K.
57Исто,стр.139.
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икомогаоикададаразуме ...какводоброможедоћииз
Европепокривенеовомпрашином,тимспорама?58

МисаокојаовденакраткозаокупљаБернардаусвојојсу
штинијеблискаАдорновојформулацији.Метафорафаши
стичкогзлаиотроваувидуспорарасутихчитавомЕвропом
јесигурангарантдаништадобронеможеизрастинатим
основама.

Ипак,његоваимпресијајеидаљелибералнајеронаналази
коренезлаусамомрату.Бернарднеспознајечињеницуда
сутеистеспорепостојалеипрерата.Биологијанасучида
ниједнаспораненастајесамаодсебе.Свакаспорајесамо
заметак нове генерације нечегашто је претходно већжи
вело.Џун је ипак та која на прави начин разуме проблем
„црнихпаса”.ОнапишеЏеремију:

„Злоокомеговоримживиусвиманама.Узмемахаупо
јединцу, у личнимживотима, унутар породице, и упра
водецанајвишепате.Иондакадасуусловиповољни,...
букнезлобапротивживота,исвисуизненађенидубином
мржњеусеби.Ондапотонеичека.”59

Нипошто овде не треба упасти у замку есенцијалистичке
интерпретације, односно идеје да је зло инхерентно људ
скимбићимаperse.Злојеконститутивнидеонашемодерне
капиталистичкофашистичке цивилизације. Није случајно
штоЏуновдеидентификујепородицукаокључнирасадник
тог зла. Зло,башкаоштоДелезиГатари тврде започиње
унутарпородицеуследпатолошкепсиходинамикетогокру
жења, које је и узрок и последица капиталистичког начи
на производње.Умоментима кризе, историја је показала,
супротноМарксовимуверењима,Западнадруштвасехва
тају свастике а не српаи чекића – јер не знају и немогу
боље.Породицаимјевечнатраумаинеопходноуточиште.
Тамницакојунеизмерноволе.

УБетонскомврту,оватемасеобрађујекрозсамулокаци
ју у којој се радња одвија.Наиме, радња романа се одви
ја у породичној кући која је потпуно оронула и као таква
исамасимболизујецивилизацијуупроцесудезинтеграци
је.Међутим, јошјеиндикативнијаоколинаукојојсекућа
налази.Радисеопотпуноразрушеномрадничкомнасељу
које јеизгубилофункцијууследдеиндустријализације.На
самомпочеткуередеиндустријализацијеподМаргаретТа
черБританцимајеобећанановаземља,рајслободногтржи
шта,гдећесестарииндустријскипословизаменитиновим

58Makjuan,I.(1998)Crnipsi,Beograd:FilipVišnjić,str.138139.
59Исто,стр.144145.
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услужнимделатностима.Наравно,ованеолибералнаутопи
јасераспршилаготовоодмахнаконштосујојпостављени
темељи.

Накрају,Субота,каороманчијасерадњаодвијанапочетку
21.века,каодадоводиовутематикудосамогкраја.Роман
Субота,отпочињецитатомСолаБелоуа:

„Штазначибитичовек...удруштвукојенијезаједницаи
фућкамусезапојединца...икојетрошимилијардезаборбу
противспољашњегнепријатељаалимунапаметнепадада
платизаредкодкуће”.60Овденаилазимонапесимистичну
оценуопотпунојдекаденцијиЗападногдруштвакаофунк
ционалнецелине.Међутим,иоватезабисемогласматра
тинаквалитетанлитерарниначинизраженомлибералном
резигнацијом. Тек интуитивни Хенри читаоцу предочава
правуслику:

„Просторијенакрцанебесмисленимстарудијама,ормани
икартотекекојесениконеусуђуједаотвори.Препотоп
скаопремаулименимсандуцима,претешка,превишета
јанственадабисеизбациланађубриште.Болеснезграде,
предугоуупотреби,закојејејединилекрушење.Градови
идржавекојисевишенедајупоправити.Читавсветличи
наТеовусобу.”61

Тек овде Хенри долази до дубоког уверења да се Запад
на цивилизација „не да поправити”. Зању „је једини лек
рушење”.

Закључак

ОвајрадјеимаозациљдакрозбројнепримереизтриМа
кјуановароманааргументујетезудасеМакјуановопусмо
жечитатиизантилибералне,утопијскеперспективе.Иден
тификован Макјуанов опис породице која чини једну од
основнихвредностиЗападногдруштвакаодруштвенеин
ституцијеуоквирукојесестварајукоренисвихобликапа
толошкогпонашањакојесеманифестујеукаснијемживоту
појединца.Породицасеможенајбољеразуметикаопроду
женарукадржавногидеолошкогирепресивногапаратајер
усађуједоминантнуидеологијуупојединца,производиин
тернализацијурепресије.Друго,показујесекаколиберални
начинмишљењанеумитно резултира у елитизмуи како у
моментукризелиберализамодбацујесвесвојеидеологеме
(демократију,ненасиље,људскаправа,итд.)задржавшије
динонеповредивостприватнесвојинекаокључнувредност.

60Makjuan,I.(2006)Subota,Beograd:BIGZ,str.7.
61Исто,стр.147.
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Накрају, такође се разрађује проблематика генезенасиља
каосимптомаповредељудскогдостојанствакрозструктур
ненеопходностипотлачивања разних група у либералном
капитализму.
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THELIESOFLIBERALISMINIANMCEWAN’SNOVELS

Abstract

Thepaperlocatesmomentsofexposureofideologicalliesofliberalism
onacorpusof threenovelsby IanMcEwan (CementGarden,Black
DogsandSaturday).InspiteofIanMcEwan’sreputationasaliberal
intellectual, the paper demonstrates that the novels which are often
readashomagetoliberalismcaninfactbeinterpretedasacritiqueof
liberalism.InMcEwan’snovelsonecanfindmomentsoffiercecritique
ofthenuclearfamilyastheideologicalbedrockofliberalism.Moreover,
the novels also establish close links between liberalism and fascism
andpointtotheexistenceofwhatEcocalled“urfascism”inWestern
Civilization.Also,thepapershedssomelightontheparadoxicalfeeling
of a chronic lack of freedom in liberal societies and ends by giving
examplesofMcEwan’spessimisticattitude towards the futureof the
liberal society or the modern Western civilization encumbered by
thehistoricalbaggageoffascismaswellasthestructuralinabilityto

overcomeitwithintheboundsofliberalideology.
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WHATAPPEARSISNOTWHAT
IS:JEANETTEWINTERSON’S
ART&LIESANDTHEPASSION
Abstract:Itwouldbenomistaketostatethatamongthecommonest
routes contemporary literature in English takes is one of asserting
history’sandreality’sfictionalityanddissolvingtheboundarybetween
real and imaginary. The route is certainly common enough in the
work of the controversial British author Jeanette Winterson, whose
proseisaneverendinginterplaybetweenfactandfiction,realityand
fantasy.Winterson’scriticallyneglectedArt&Lies(1995)epitomises
thedisintegrationofclearcut linesbetween(auto)biography,history
andfictionthroughasetofbinarieslikeart/life,art/lie,orfact/fiction,
transformingour ideasof truthandlie.Similarconcerns informThe
Passion (1987), which is more universally praised. The parallels
between the two works suggest a continuum in Winterson’s literary
explorations of the nature of truth and reality, the status of fiction
andhistoricalrecord,andtheusefulnessofbinariesandlabels.This
paper aims at exploring how these polyphonic prose pieces rebel
againstsinglepointsofview,redefinethenotionsofhistoryasfactand
storytellingasfabrication,andexhibitapreferenceforthetruthofthe
imaginationandunofcialperspectives.

Key words: Art & Lies, fiction, history, Jeanette Winterson, The
Passion.

For decades now, literature has been indulging in an “assault
on thedividing lineoffictionandnonfiction”1, resulting ina
hostofnonfictionnovelsorfactionnarratives,autobiographical
fictionandfictionalautobiographies,aswellasotherhybridtexts
combiningfictionalandnonfictionalresources.Thistendency

1 Cobley,P.(2001)Narrative,LondonandNewYork:Routledge,p.182.
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goeshandinhandwiththedeclineofgrandnarrativesasself
perpetuating phenomena advertising their own truths, partly
promptedbyanincreasedinterestinidentitypolitics.2Although
JeanetteWintersondoesnotwishtobealignedwithanyparticular
political agenda, her writing is imbued with open critique
ofmetanarratives from a variety of standpoints, ofwhich the
feministandthelesbianarebyfarthemostfrequentlydiscussed.
Thestridenceofhercriticismjustifiesthewidespreadviewthat
Jeanette Winterson is arguably one of the most provocative
Britishauthorstoday,wellknownforher“metanarrative,self
reflexive texts thatdeconstruct thedivisionsbetween fact and
fiction,realityandfantasy,andmasculinityandfemininity,and
rewrite intertextual references from theBible to fairy tales”.3
ThisisespeciallytrueofherwritingsinceThePassion(1987),a
workwhichmarksashifttoward“amuchmoreopenlyfantastic
andlyricalkindoffiction”.4BothThePassion,animaginative
dancebetweenhistoryandstorytelling,andArt&Lies(1995),
afragmented,scatteredtreatiseonart,history,fictionandlies,
tonamebut ahandful of themes,move in this direction.The
onecriticallypraised,theotherunjustlydiscredited,theyfreely
combinefictionandnonfictiontounderminethemetanarratives
ofhistory,science,religion,progressandpatriarchy,sometimes
makingitimpossibletodistinguishbetweenfactandfabrication,
truthandlie.

DespitetherichnessofWinterson’soeuvreonlyhintedatinthe
abovequote, her career serves as testimony to the sometimes
taxing“cultural trend towards treatingwritersascelebrities”.5
Like MartinAmis’s The Information (1995), her prose work
Art & Lies suffers the fate of books by authors involved in
media scandals, and is disregarded by critics primarily for
reasonsoutsideliterature,butalsoforitsseemingly“pretentious
andarty”6nature.Art&Lies is a complexand sombrepiece,
introducedbyanexcerptonthenatureofartfromtheOxford
lecturesonpoetrybyA.C.Bradley.Aworkofartisnotintended
tobeapartor acopyof the realworld. It is an independent,
completeandautonomousworldinitselfwhichpassesitsown
laws. Entrance is granted only to those who abide by these
laws, leaving behind the beliefs and conditions of the other

2 Ibid.,pp.183189.
3 Makinen,M.(2005)TheNovelsofJeanetteWinterson,Basingstoke:Palgrave

Macmillan,p.3.
4 Onega, S. (2006) JeanetteWinterson,Manchester:ManchesterUniversity

Press,p.54.
5 Andermahr,S.(2009)JeanetteWinterson,Basingstoke:PalgraveMacmillan,

p.40.
6 Onega,S.op.cit.,p.131.
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world of reality.Winterson’s narratives at the intersection of
modern,postmodern,feministandlesbianwriting,yeteluding
eachandoneoftheselabels,favouringaestheticsoverpolitics,
historiographicmetafiction over history, fantasy over realism,
write their own rules and expose truths inherent to them.Art
&Lies is part of thisBlakean effort to disintegrate theworld
weliveinandcreatenewones,“connectedtotherealityofour
desires”7andorganisedaroundtheprinciple“[w]hatappearsis
notwhatis”.8AsHandel,thesinglemalenarratorinArt&Lies,
disclosesearlyon,“[i]tcouldbethatthisrecordsetbeforeyou
nowisafiction”.9Therecordisofferedupasatruthinitself–“I
trytotellthetruth,”10saysHandel–whichiswhyitonlycould
poseasfiction.SuchstatementsrevealHandel’sattempt tobe
acontributiontothesubversiontypicallyfoundinWinterson’s
work,“oftheliberalhumanistgrandnarrativesofKnowledge,
Truth,MeaningandHistory”.11

To question them, Art & Lies, Winterson’s most difficult,
hermetic and inaccessiblework, employs fantasy as “a social
imaginary that does not offer a singular metadiscourse” and
as a powerful “critique of contemporary desensitization and
alienation”.12 The fact that it is also one of her most poetic
worksadds to thiscritiquebyfightingdesensitisationwithan
abundanceofpoeticimages,aswellaswordsandphraseswhose
soundcontributestothemeaning.

“Thenotebells thebeautyof the stretching train that pulls
the light in a long gold thread. It catches in thewheels, it
flashesonthedoors,thatopenandclose,thatopenandclose,
incommuterrhythm.”13

Weshallseethatsuchsentencesspeakofastylewhichcreates
astrongbondbetweenbodyandword,emphasising“the‘body’
oftheword[…]throughrepetitionofsoundsandanelaborate
incorporation of rhythm”.14The heightened lyricismofArt&
Lies representsaverbalcounterpartof thecompositionwhich
inspiredthestructureof thisvirtuallyplotlesspieceoffiction,
RichardStrauss’sDerRosenkavalier, and itspoeticflavour is

7 Burns,C.L.(1996)FantasticLanguage:JeanetteWinterson’sRecoveryof
the PostmodernWord,Contemporary LiteratureVol. 37,No. 2,Madison:
UniversityofWisconsinPress,p.302.

8 Winterson,J.(1995)Art&Lies,London:Vintage,p.52.
9 Ibid.,p.30.
10Ibid.,p.32.
11Andermahr,S.op.cit.,p.19.
12Burns,C.L.op.cit.,pp.286,292.
13Winterson,op.cit.,p.3.
14Burns,C.L.op.cit.,p.280.
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onlypartofthereasonwhythisworkisdeniedthestatusofa
novel.Namely,Wintersonavoidsusingthetermtorefertoher
works, preferring “fiction”, as she believes the novel belongs
to nineteenthcentury realism. In that sense, the novel is now
deadandreplacedbyworkssodiverseinformandcontentthat
theyloseacommoncharacter.15Hence,thishighlyintertextual
andselfreferentialwork isdefinedby itssubtitleas“APiece
forThreeVoicesandaBawd”,withalternatingandoverlapping
voices of characters who represent transpersonal minds
switchingfromfirstpersonnarrationtothirdandback.

Art&Liesthereforepartakesinquestioningthestatusoffiction,
ormorespecifically,ofthenovelasformandgenre,throughthe
now familiar, yetoriginal, slippingacross theborderbetween
literatureand(auto)biography.Handelisandisnotthefamous
composer,Picassoisandisnottheartisticgenius,andSappho
isand isnot the legendarypoet,which“effectivelyerases the
differencebetweenrecollectionandinvention”,16withthemany
transformationsofgender,voiceandidentitycomplicatingthe
matter.Winterson’s treatmentofhistoryasafiction illustrates
her lack of belief in the truth of history17 and prompts her to
rewrite it throughfictional symbols of arts –music, painting,
andliterature–modelledonhistoricalfigures.Literatureisno
strangertorearrangingandremouldingfacts,publicorpersonal,
andinaninterviewforTheGuardian,Wintersoncommentson
theneedto“sacrificeafairbitoffact”ifyoucan“tellagood
story”,18whichequallyappliestohistoricalandautobiographical
facts. Like the rest of her fiction,Art& Lies is certainly but
unmeasurablyseasonedwithnumerousdetailsfromWinterson’s
life,fromhersexualorientationtoherinterestinthelifestories
ofbooks.However, theendeavour toretrace themisrendered
futile as “[o]nly a fool tries to reconstruct a bunch of grapes
fromabottleofwine”,19andnochaptersrelatethisbetterthan
thoseofSappho,whoserelationshipswerereconstructedfrom
herverse.ThekaleidoscopicchangeofHandel’s,Picasso’sand
Sappho’snarrativescreatesan intricateweboffiction, reality,
art,lieandtruth,mutuallyentangledbeyondrecognition.Fiction
isdeclarednotthetruthofthereader’srealitybutthetruthof

15Bilger,A.(1999)JeanetteWinterson,TheArtofFictionNo.150,TheParis
Review, http://www.theparisreview.org/interviews/1188/theartoffiction
no150jeanettewinterson

16Onega,S.op.cit.,p.139.
17Childs, P. (2005) Contemporary Novelists: British Fiction since 1970,

Basingstoke:PalgraveMacmillan,p.264.
18Brooks, L. (2 September, 2000) Power Surge,TheGuardian, http://www.

theguardian.com/books/2000/sep/02/fiction.jeanettewinterson
19Winterson,J.op.cit.,p.56.
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thenewlybornfictionalworld,anditssiren’scallistheauthor/
narrators luringus to trust this truth. “I’m tellingyou stories.
Trust me.” from The Passion is the reverberating mantra of
Winterson’sentireopus.

Thefirsttotakeyouaroundtheshiftingsandsoffactandfiction
in nonlinear, “fragmentary, repetitive and even sometimes
contradictory”20narrationisHandel,formerpriestandsurgeon
specialising inbreastcancer.Hedescribeshimselfas“doctor,
Catholic, admirer of women, lover of music, virgin, thinker,
fool”,21 deeply contemplative, strict, yet highly sensitive. His
asceticismvergesonmasochism:“Iprefer tobeslightlycold,
slightly hungry, to spend less onmyself than I could, [...] to
holdmy desires just out of reach of appetite, to keepmyself
honedandsharp”.22Itmightormightnotberelatedtohisbeing
acastratowitharestrainedlibido–notaeunuch,asreviewsand
criticismassertalltoooften–easilycoercedintotheoperation
byamucholderCardinal,hisonetimementorandlover.Having
asachildexperiencedwhatheevennowdoesnotunderstand
as molestation and mutilation, then having thrown away his
onechanceof love,Handelapproaches thecrude,violentand
unhappyworldaroundhimwithbrittleandsophisticatedirony,
aimedparticularlyathumannatureandprogress.Assuch,heisa
perfectvehicleforWinterson’sexposureofthegrandnarratives
of religion and science, dependent on human perception and
subjectivity,andreliantonthemetanarrativeofprogression,as
purveyorsoflies.23

AnotherexposerofliesthesocietyspinsaboutitselfisPicasso,
a woman painter in a world which holds the opinion that a
womanwhopaintsislikeamanwhocries–“Bothdoitbadly.”24
Sheisbornofanactofrapeandgrowsupinaclosedminded
patriarchalhomepresidedbyanarrogantandegocentricfather.
Itisahomewhichadmitsofnootherrolesforwomen,ormen,
butthetraditionalones,andknowsnoalternativepathsinlife.
Thisiswhyinahousewithtwostaircases,theprivateandthe
public,onlyPicassoseestheprivateone,expectedlyherown.
Sheisa“difficultchild”becausesherefusestochoosethe“easy
public route” and is now “way out past good behaviour and
commonsense”tofitin.25Intheeyesofherfamily,shewould

20Onega,S.op.cit.,p.134.
21Winterson,J.op.cit.,p.26.
22Ibid.,p.7.
23GinetteCarpenterqtd. inAndermahr,S.op.cit.,p.91;Cobley,P.op.cit.,

p.187.
24Winterson,J.op.cit.,p.38.
25Ibid.,pp.41,43.
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beacceptableonly if sheconformed to theauthorised images
of women since the patriarchal system her family represents
allowsfornowomenwhopaint,weartheirhairshortornourish
lesbiansentiments.Despitethesociety’sdisparagingattitudeto
her,shebecomesanartistlittleinterestedin“notionsoffineart
orpopularart,secondrateartordecorativeart.Therewasjust
art andnotart.”26Paintings,which she sees as “extraordinary
events[...]notobjectsfixedbytime”,saveherfromthe“genteel
sadism” of her parents’ home where women’s voices cannot
be heard.27 Picasso’s stepmother utters few sentences of her
own andmerely parrots those of her husband: “’She lives in
Paradise,’ saidSir Jack,wheneverhe thoughtofhisdaughter.
’You live inParadise,’ said hermother”.28 Society’s denial of
facts,aswellaswomen’svoices,anditsfictionalisationofreality
is exemplified byPicasso’s family.The truth of her abuse by
herhalfbrotherliesburiedundersentimentalstoriesthefamily
tellsduringholidays,soinsteadofsexualabuse,thestepmother,
forinstance,remembersherchildrensleepinginthesamebed
likepuppies,andwonderswhyPicassonevervisitsherbrother.
“Liesarecomforting,solongastheycanbebelieved”,andthe
entirefamilyisinvolvedina“conspiracytolie”,usingthepast
likea“setofroomstobewashedanddecoratedaccordingtothe
latestfashion”.29

Thenarrative of the thirdmainprotagonist, Sappho, provides
anexampleofjustsuchwashinganddecorationatthehandsof
history.Herchapterspaintaportraitofherasawomanwhose
mythicalpersonahaseclipsedtherealwoman.Fromtheopening
paragraphsshegoesstraightfortheheartofthematterbytelling
the reader about the gap betweenSappho as the archetype of
sexuality–historynarrates“aproliferationofstrikinglybizarre
andcontradictory legends”butveryfewfactsabouther life–
andSapphoastheneglectedpoet,pointingtothe“falsityofthe
viewsonherselfandherworkpassedonashistoricallyaccurate
andtruthful”.30

“I am a sexualist. [...] Saymy name and you say sex. [...]
Whathaveyoudonewithmypoems?[...] It isn’tsurprising
that somanyofyouhavechosen to readbetween the lines
whenthelinesthemselveshavebecomemoremutilatedthan
aSaturdaynightwhore.”31

26Ibid.,p.38.
27Ibid.,pp.39,41.
28Ibid.,p.40.
29Ibid.,p.43.
30Onega,S.op.cit.,p.140.
31Winterson,J.op.cit.,p.51.
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The style of her sections is an act of reclaiming poetry and
uniting Sappho the archetype and Sappho the poet. For this
reason,whenshespeakstous“thewordandsexareone[…]
Languageandsexarebroughttogetherthroughaneroticization
ofspeaking[…]andplayingonthesensatepropertiesoflanguage
–therhythm,sound,andeffectofmouthingsuchwordslinked
togetherbyoverlappingconsonants”.32Thecontentofherstory
buildsuponPicasso’slifeinexemplifyingyetagaintheuneasy
destinyofthefemaleartist.AddressingtheclaimofDrJohnson,
alexicographer,thatawomancannotbeapoet,Sapphoposesa
crucialquestion:“WhatthenshallIgiveup?Mypoetryormy
womanhood? [...] In the end the choicehasnot beenmine to
make.Othershavemadeitforme.”33Fromherdifficultposition,
Sappho“invokes the imaginaryasa ‘truth’”,34 revealing tous
thatfactsandgivensoftherealworlddonotholdthetruth–if
marriageisapieceofpaper,churchapproval,orthefactsofa
rooforbed,thensheisnotmarried35–andherverylifeserves
toproveit.

“Herbody is anapocrypha.Shehasbecomeabookof tall
stories,noneofthemwrittenbyherself.Hernamehaspassed
intohistory.Herworkhasnot.Herislandisknowntomillions
now,herworkisnot.”36

Thisispreciselywhyhervoiceisthemostpersuasiveinexposing
“theobjectiveasrelativeandhistoryasatbestpartial”.37

The subplot contained in the eighteenthcentury manuscript
entitled The Entire and Honest Recollections of a Bawd,
part memoir, part erotic fiction which “parades itself as
autobiography”,highlightsthenotionoftheobjectiveasrelative
andconfirmsSappho’softenquotedviewthat“[t]here’snosuch
thingasautobiography,there’sonlyartandlies”.38Thesubplot,
whichcomparestothemainplotlikeoperabuffatooperaseria,39
complementsthethemeofart’ssublimenessandtimelessnessby
focusingona lowcharacter, abawd,DollSneerpiece,who is
nevertheless an artist in her own right.Doll’s art is sexuality
and her muse the young, uninterested Ruggiero, a character
much like Handle, chaste, bookish, noble and scholarly. The

32Burns,C.L.op.cit.,pp.293294.
33Winterson,J.op.cit.,p.52.
34Burns,C.L.op.cit.,293.
35Winterson,op.cit.,p.58.
36Ibid.,p.69.
37Childs,P.op.cit.,p.265.
38Winterson,J.op.cit.,pp.29,69.
39Onega,S.op.cit.,p.139.
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mainplot’sgreat regard for art, particularly thewrittenword,
is counterbalanced byDoll’s attitude to the book as “nothing
[...]but aboxofdaintyhandkerchiefs towipemyself against
onceoffthepot”,40whichshethencontradictswhenshereads
Sappho’s poetry, ludicrously, in the original. She is almost a
“prostitutecumscholar” and “shares key traits with Sappho,
theGreekpoetwhoselovepoemswerecondemnedasindecent
andpornographic”,41ifsomewhatparodically.Dollalsoshows
genuineadmiration foradifferentkindof reading,calling the
reader’sattentiontotheoftenpraisedsymbiosisoftextandbody
foundthroughoutWinterson’sloftyprose.

“AndifIweretosaythatIwouldcaretoturnthepagesof
thatgentlemanonebyone,andtorunmyfingersdownhis
margins,andtodecipherhissmoothspine,andtogoonmy
knees toenjoyhis lower titles, and toupturn thatone long
volume thathekeepssosecret tohimself,whatwouldyou
say?”42

This supposedly factual erotic memoir is treated as a fiction
whose completeness and honesty is to be doubted due to its
reliance on memory and, inevitably, selection. The one who
pointstoitsunavoidableflawsasfactis,interestinglyenough,
Handel, who himself admits that he feels “more comfortable
withtheseemingthanthereal”,43andwhosechapters,likethose
ofPicasso, represent an effort to remember, “spinningaround
thesamecrucialevents[…]eachtimeyieldingmorerevealing
information”.44Theeffortisdoomedtoresorttofictionalisation
duetothefallibilityofmemoryinaccuratelyrecallingthepast,
soSapphoarticulatesitforallthreeofthem:“Ishallnotmanage
toremember.”45

Theplaybetweenappearancesandrealityisrefractedthrough
the stories of all these characters, “traumatized by abuse –
[…]mutilated poetry, castration, rape”,while “each discloses
deep feelingsof alienation in themodernworld”.46Winterson
explores the idea through the binaries of art and life, fiction
and fact, truth and lie, and the inability to tell the one from
the other seems accentuated by character doubles (castrated
Handel/Cardinal’s former lover, scholarly and queer Handel/

40Winterson,J.op.cit.,p.6.
41Onega,S.op.cit.140.
42Winterson,J.op.cit.,p.6.
43Ibid.,p.122.
44Onega,S.op.cit.,p.134.
45Winterson,J.op.cit.,p.138.
46Childs,P.op.cit.,pp.258259.
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Ruggiero, pornographic and scholarly Doll/Sappho, lies
mending, selfreclaiming, lesbian and suicidal Picasso/
Sappho47), and two of the characters’ double names (Handel/
Frederick,Picasso/Sophia).Inotherwords,Wintersonsetsout
to“collide therealand the imaginaryworlds”,andprove that
“thepartitionbetweenrealandinventedisasthinasawallina
cheaphotel”.48Withinsuchaframework, theauthorexamines
sexuality,imposedandselfchosenidentities,aswellasgender.
LikeWinterson’sotherworks,Art&Liesrepresentsgenderas
performance, “masquerade” as a “queer device” according to
SonyaAndermahr,49orplay–asWintersonherselfcommented
inTheGuardian’sLivechats,she is interested ingenderplay
rather than gender roles.50 Unlike The Passion or Sexing the
Cherry(1989),Art&Liesdependslessoncrossdressingthan
ongenderchange,andismorefocusedonitsrelationtovoice,
its absence or transformation. In an interview for The Paris
Review,WintersonexplainshowthisthemeinArt&Liesrelates
toDerRosenkavalier.

“In opera in the eighteenth century, the composer—say
HandelorMozart—wouldsimplywriteforaparticularvoice.
Hewouldn’tthink,Isthisamanorawoman?Helikedthat
voice and would write a part. So when the person got on
stage,sometimesthey’dhavetobeamanandsometimesa
woman.Thisdoesnothappeninthenineteenthcentury.You
don’tseeitagainuntilStrauss’sRosenkavalierin1911,which
isextraordinary.Itdoestellussomuchaboutthenineteenth
century sensibility about gender, a huge fear of anything
crossingover.”51

Winterson’sexplorationofvoiceandgender,theiroverlapping
and crossing over, again plays on the idea of appearances
vs. reality, truth vs. lie, which brings to light the rigidity of
patriarchal relations and roles. It potentially “caricatures the
male characters as either incestuous predators, misogynistic
murderers, or breast surgeons with an overeager knife”, so

47Hereinliesomeofthemanyuncertaintiesdefyingfactualrepresentationin
Art&Lies.DoesPicassosurvivetheattemptedsuicide?Doesshecommit
suicideatall,ordoesherfatherpushher?Orrather,isthemurdershehints
at literalormetaphorical?Thesequestionsmirror themysterysurrounding
Sappho’ssuicide–doesshekillherselfovera ferrymanoroverher lover
Sophia?“Iknowfrommyownexperience,”saysSappho“thatsuicideisnot
whatitseems.”Winterson,J.op.cit.,p.134.

48Winterson,J.(2001a)ThePowerBook,London:Vintage,p.93.
49Andermahr,S.op.cit.,p.23.
50Winterson, J. (7 September, 2000)Live chats,TheGuardian, http://www.

theguardian.com/news/2000/sep/07/livechats
51Bilger,A.op.cit.
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Winterson’s treatment ofmen is pronounced “just as sexistly
offensiveastheabuseshedepictsagainstwomen”.52Whilethe
rolessheassignstomostofhermalecharactersareundoubtedly
insignificant or negative, Handel is an exception, perhaps
becausehe isacelibatecastrato.Insteadof the latentorovert
sexism in Winterson’s characterisation, though, it might be
moretothepointtofocusonthecharacters’queerness.Together
withthecrossdressingandpossiblyhomosexualRuggieroand
onetimecrossdressingDoll,Handel,PicassoandSappho“fit
thenotionofqueercharacters,thetwowomenaslesbiansand
Handelasacastrato,[…]sointhemselvestheyallproblematise
genderrolesandexpectations”.53Theyquestionallmonolithic
viewsofreality,notonlythoseconcerninggenderandsexuality,
sotheirbeingqueerisaccompaniedbyanabilitytoseemultiple
layers of reality and understand the blurred borders between
truth and lie. Handel presents London as three cities in one,
the ceremonial, thepolitical, andof course, the invisible, and
Picassoknowsthatthepublicstaircaseinherfamilyhome,the
“right”staircase,“abroadcertainsweep,thatmovesinconfident
curvesupwards”isnot“theonlywayupthroughthehouse”.54

Alternative realities,paths,personae, identities,narrativesand
truths,coupledwithWinterson’sapproachtoform,structureand
languageinfiction,markArt&Liesasoneofthemoststriking
examplesofherexperimentalprosewhichshowsnorespectfor
spatialortemporalboundaries.Fictionalprotagonists/historical
figures from different periods and geographies are brought to
the same spatiotemporal point of contemporary London –
they are and are not contemporaries – by art as a contrast to
the brutal world of the city, a world of violence, disease,
illegal immigrants, squatters, fear, dejection, frivolousness,
vapidity, spiritualpovertyand,most importantly,death–“All
artbelongstothesameperiod.[…]ArtdefeatsTime.”55Their
interconnectednarratives56 rewriteofficialor authorised truths
and breathe an air of fantasywhich “attaches to the ‘real’ of
emotionsorpassionsthatneedbedrawnbackintofocusthrough
[…]fantasticdisruptionsofthestatic,deadeningacceptanceof

52Makinen,M.op.cit.,p.132.
53Ibid.,p.139.
54Winterson,J.op.cit.,p.41.
55Ibid.,p.67.
56Tonameonlyafewconnections,bothPicassoandSapphowitnessthebuilding

of Handel’s new cancer clinic, Sappho lives in the invisible city Handel
informsusof,PicassowasbroughttothisworldwiththehelpofHandel’s
peculiarmedicinal technique, cunnilingus, and themain protagonists read
Doll’smemoirwhileDollreadsSappho’spoetry.
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‘reality’asstatusquo”.57Theendlessly transformingpiecefor
threevoices, thenarrative trio inspiredbyDerRosenkavalier,
reflects thespatiotemporalcontextofArt&Lies,withchange
(ofplace,time,gender,voice,person)andrepetition(ofsounds,
phrases, chapters58) as the only constants.The three narrative
threads of this extraordinary polyphony are finally woven
intoonewhenthecharactersmeetonthesametrain,with the
underlying sense that theirs is perhaps “an afterlife journey
throughtheworldofartandtheimagination”.59Picassoembarks
onthetrainafterhersuicideand,yearsago,Handelexperienced
a car accident on his way to the train station. Sappho, who
is, curiously enough, from the invisible city where “[p]eople
vanisheveryday”,60andfrom600BC,witnessesPicasso’sfall
and followsher.Her task is toguide themona journey from
“the city 2000After Death”61 to their final destination in the
underworld.Thisunifyingmoveprovidesnosenseofresolution
though.Through its denial, resolution is presented as a lie. If
theirquestisalsofortruth,ittooisdeniedasenseofresolution
as“[t]hesearch for truth is taintedwithwilling falsehoods”.62
Theworldisobsessedwith(re)solutionsbutallaretemporary
since “[t]hings are continually beginning again; they’re never
reallyresolved”.63“Howlonghadtheybeenonthetrain?Days?
Hours?Months?Weeks?Years?Always?Never?”64

Describedas“ametacommentaryon the relationshipbetween
artandlife”65or“aBabelTowerofselfmultiplyingmirrors”,66
Art&Liesisafictionwhichconfirmsthatcertaintyisalie.In
itsquestioningandcarefulevasionofcertainty, theworkfalls
in linewith the restofWinterson’soeuvre–anexcellentand
frequently discussed example is the unknown gender identity
of thenarrator inWrittenontheBody(1992),whichfrees the
text from straightforward interpretations, turning it into an
unsolvable enigma. InArt & Lies, as inThe Passion orThe
PowerBook (2000), the only certainty is “the constancy of

57Burns,C.L.op.cit.,p.301.
58Onega duly takes notice of the repetitions and inversions in the rotating

structure of Art & Lies that suggest “both temporal circularity and the
complementarityofthecharacters’lifestories”.Onega,S.op.cit.,p.134.

59Andermahr,S.op.cit.,pp.9495.
60Winterson,J.op.cit.,p.68.
61Ibid.,p.67.
62Ibid.,p.140.
63Bilger,A.op.cit.
64Winterson,J.,p.153.
65Andermahr,S.op.cit.,p.44.
66Onega,S.op.cit.,p.137.
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change’”.67 The motto of Winterson’s literary worlds is that
“notall factsareknownandwhat isknownisnotnecessarily
a fact”, towhichsheadds the ruleofsubjectivity thatapplies
even to scientific truth: “A great deal of scientific truth has
laterturnedouttobeitsobserver’sfiction.”68Truthasafactis
unsustainablewhenrealityandidentityareinconstantflux.With
artasatranstemporal,absolutevalue,andloveasatranscendent
value, this idea isamong the threekey themes inWinterson’s
fiction.69Unacceptingoftheconceptofhistoricaltruth,Jeanette
Wintersonerasesthelinebetweenhistoryasfactandstorytelling
asnonfact.70Herfictionrewriteshistory,theBible,myths,fairy
tales,legends,andinnumerableliteraryworks,includingitself,
presentinghistoryandscienceasstoriesandpermittingnoone
“correct”versionofanystory.InaninterviewforTheGuardian
after the publication of The PowerBook, Winterson said: “I
believeinartasthetruemeansofnottellingthetruth.You’re
notsettingouttodeceive.You’resettingouttofindanultimate
reality”.71

SimilarthematicandformalconcernsinformWinterson’sthird
proseworkThePassion,which suggests that the interplay of
fictionandreality,artandlies,constitutes thecentralfocusof
her oeuvre and can be traced back to her earlier writing.As
mentionedabove,ThePassionmarksashiftfromWinterson’s
autobiographicaldebutnovelOrangesareNot theOnlyFruit
(1985) and her comic retelling of the story of Genesis in
Boating for Beginners (1985), veering towards the fantastic
and themagical, and reflecting her understanding of art as a
“dailyrebellionagainstthestateoflivingdeathroutinelycalled
real life”.72 The Passion exemplifies Winterson’s interest in
thecreativeemploymentofhistory,mythand legend inequal
measure andon equal footing.The text is typicallyperceived
as an example of historiographic metafiction, a mode which
“foregroundstheroleofstorytellingandnarrativeinhistorical
discourse and challenges the notion of history as a series of
acts”.73Itprivilegesmarginalperspectives,fantasyoverrealism,
plurality of stories over single authoritative History. The
narrativeissetintheperiodofNapoleonicconquestsintheearly
nineteenthcentury,anditisagainstthishistoricalbackdropthat

67Winterson,J.op.cit.,p.57.
68Ibid.,pp.2930.
69Andermahr,S.op.cit.,p.25.
70Ibid.,pp.20,28.
71Brooks,L.op.cit.
72Bilger,A.op.cit.
73Andermahr,S.op.cit.,pp.6061.
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thenarrativeforegroundscharactersandperspectivesnormally
omittedinofficialhistoricalrecords.Throughalternatenarratives
ofthetwoprotagonists,HenriandVillanelle,Wintersonbrings
together the perspective of the conqueror and the conquered,
maleandfemale,inanattempttoshowthatasingleperspective
is myopic and unreliable, and that an inclusive approach to
historyand reality is“themost trustworthywayof seeing the
world,becausetruthisnotsingularbutmultipleandrelative”.74

Thestoryisnarratedinfoursections,thefirstfocusingonHenri’s
experiences in the French army. This section is titled “The
Emperor”,pointingtothefirstofseveralpassionsthenarrative
dwellson.Henri isasoldiercumcook,hardlyfit forwarfare,
slender, gentle and reluctant to kill even amole, let alone an
enemysoldier,yetheadmirestheemperorwithapassionwhich
remains undiluted even after a series of disastrous decisions.
Henri likens theobsessionwithBonapartewith love:“Weare
inlovewithhim”.75ItisalsosuggestedthatHenri’sobsessionis
asharednationalone:“HewasinlovewithhimselfandFrance
joined in. Itwas a romance.Perhaps all romance is like that;
notacontractbetweenequalpartiesbutanexplosionofdreams
anddesires thatcanfindnooutlet ineveryday life”.76Henri’s
feelingstowardsNapoleonaredescribedincontradictoryterms:
“He is repulsiveand fascinatingby turns”77, suggesting thata
more complete understanding of such complex phenomena
maybeachievedonlybyturningtoparadox,butalsoexposing
such worship as part of a grand narrative that reveals itself
as a lie.TheBritish enemy, on the other hand, is reviled and
demonised: “We knew about the English; how they ate their
childrenandignoredtheBlessedVirgin.Howtheycommitted
suicidewith unseemly cheerfulness”.78 Such “knowledge”, as
exaggerated and unfounded as the worship of Bonaparte, is
mockedanddismissed,infavouroftheprecarioustruthoffered
bystorytelling.

The name of the other protagonist, Villanelle, suggests the
obsessive need to repeat, reiterate and rework past motifs.
Villanelle refers to a highly structured poetic form which
centreson therepetitionofcertain linesand is for this reason
frequently associated with the exploration of obsession.79

74Makinen,M.op.cit.,p.77.
75Winterson,J.(2001b)ThePassion,London:Vintage,p.8.
76Ibid,p.13.
77Ibid.
78Ibid.,p.8,emphasismine.
79Jason,P.K. (1980)ModernVersionsof theVillanelle,CollegeLiterature,

Vol.7,No.2,Baltimore:TheJohnsHopkinsUniversityPress,pp.136145.
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Similarly, Winterson’s “questing protagonists enact cyclical
coursesstrivingforpassionstoreinvent,transformandrefresh
themselves”.80 Repetition of key themes and motifs across
Winterson’s fiction is in itself reminiscent of a villanelle.
Villanelle’snamecouldalsobereadasanechoofVilleneuve,the
FrenchadmiralleadingtheFrancoSpanishfleetagainstNelson
intheBattleofTrafalgar,oneofthecrucialnavalbattlesofthe
Napoleonic wars. This reminder of Napoleon’s defeat at the
handsoftheBritishiscontrastedwiththefantasticalpreparations
forinvadingBritainHenrirecountsinthefirstsection.Theplans
involvediggingatunneltoEnglandandlandinginaballoon,81
andareimmediatelyexposedasmereflightsoffancy:“Allfolly,
butIthinkifBonapartehadaskedustostraponwingsandfly
toStJames’sPalacewewouldhavesetoffasconfidentlyasa
child lets looseakite”.82 In thisway,Wintersonillustrates the
seductivepowerofillusionandthereadinesstobelieveinthe
fantastic,howevermisplaceditmaybe:“Webelievedhim.We
alwaysdid.”83

The outrageous stratagems are placed firmly within the
historical framework of the narrative, as another reminder
that “the partition between real and invented is as thin as a
wall in a cheaphotel”.Theplans, deemed“absurdly easy” at
first,84arecontrastedwiththedisastrousattemptatcrossingthe
Channel,whichendsinthedeathoftwothousandmen.Patrick,
one of Henri’s brothers in arms, explains themass drowning
as theworkofmermaids in theChannelwaters.Theallureof
Bonaparteisequallybewitching:thedrownedinfantryiseasily
replacedwithinasingleday.However,thegloryofhisarmywill
becounteredbyintimationsthatitshorsesarelameanditsmen
disposable.85Inthethirdsection,titled“TheZeroWinter”,Henri
love turns tohate,which isdefinedas itscounterpart,as love
disappointed.ThecharmofNapoleon’spersonawillbeexposed
asfiction,whichissignalledthroughimagesofperformanceand
theatricals:“likeacircusdoghethoughteveryaudiencewould
marvelathistricks,buttheaudiencewasgettingusedtohim”.86
However, in exposing the artifice of the Napoleonic myth,

80Cox, K. (2008) ‘I was in the red forest and she was leading me home’:
Representations of the Maze and the Labyrinth in Jeanette Wintersons’s
ThePassion,CriticalEngagements:AJournalofCriticismandTheory,UK
NetworkforModernFictionStudies,Vol.2,No.1(Summer),p.123.

81Winterson,J.(2001b)op.cit.,p.20.
82Ibid.,p.21.
83Ibid.,p.79.
84Ibid.,p.20.
85Ibid.,p.64.
86Ibid.,p.80.



129

VIKTORIJA KROMBHOLC i ARIJANA L. CVIJANOVIĆ

Wintersonexposesthecomplicityofthosewhoaredeceivedby
itssplendour.AsHenrirealises,“IinventedBonaparteasmuch
asheinventedhimself”.87

In addition to the myth of the Emperor, Henri’s wartime
experiencesaboundwithrumoursandhearsay,instanceswhere
factandfiction,therationalistandthefantastic,areblendedand
blurred.Henritellsstoriesabouthismilitarylifetoprospective
soldiers,whichhe“embroidersandinvents”because“itmade
themhappy”.88PatricktellsHenristoriesoffantasyandmagic,
liketheoneabouthisbootsmagicallydownsizedby“thelittle
people”;89hisisa“worldofgoblinsandtreasure”.90Patrickis
also said to possess miraculous vision which enables him to
see further andmore clearly than others.Although reports of
hissuperiorvisionarelaughedatanddismissedas“oldwives’
tales” in the camp, they are also associated with privileged
insightanddeeperwisdom,asisPatrick’smagicaleye.Patrick’s
ability to see more clearly than others is coupled with his
belief in themagical. In thisway, thenarrativeprivileges the
irrational and the fantastic over the objective and the factual.
PaulinaPalmeralsonotesthattheusualsubjectmatterofofficial
historicalrecord–militarycampaigns,warfareandconquest–
is contrastedwith stories that focus on the emotional and the
subjective.91 In addition to his proclaimed love forNapoleon,
Henri’smemoriesofthewarareintertwinedwithmemoriesof
his childhood, particularly his fond memories of his mother.
These are provoked by sensory details, such as the smell of
porridge,recollectedincontradictorytermsas“sweetbutwith
anedgeofsalt”.92InWinterson’sfiction,suchcontradictionisa
prerequisitetothediscoveryoftruth.

After the mass drowning, Henri starts keeping a diary, as a
bulwarkagainsttheerodingforceofmemory:“Istartedsothat
Iwouldn’tforget.SothatinlaterlifewhenIwaspronetositby
thefireandlookback,I’dhavesomethingclearandsuretoset
againstmymemorytricks”.93Thisprovokesadiscussiononthe
natureoftruthandmemorybetweenHenriandDomino,another
fellow soldier.As a textual document that aspires to facticity,

87Ibid.,p.158.
88Ibid.,p.30.
89Ibid.,p.39.
90Ibid.,p.45.
91Palmer,P. (1998)ThePassion:Storytelling,Fantasy,Desire. In:Grice,H.

andWoods,T.(eds.),‘I’mTellingYouStories’:JeanetteWintersonandthe
PoliticsofReading,AmsterdamAtlanta,GA:Rodopi,p.108.

92Winterson,J.op.cit.,p.25.
93Ibid.,p.28.
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thediaryisdismissedasmisleadingandfalse,asDominowarns
Henriaboutitsultimateunreliability:“‘Thewayyouseeitnow
isnomorerealthanthewayyou’llseeitthen.’[…]‘Whatgives
you the right tomakeanotebookandshake itatme in thirty
years,ifwe’restillalive,andsayyou’vegotthetruth?’”94The
purposeofHenri’sdiary,however,isnottorecordtheobjective
truth:“Idon’tcareabout thefacts,Domino.Icareabouthow
I feel.HowI feelwillchange, Iwant to remember that.”95 In
thisway,Wintersontransformsahistoricalnarrativeaboutthe
Napoleonicwarsintoadeeplypersonalnarrativeaboutpassion
anddisappointment,illusionanddisillusionment.Therefrainthat
echoes throughHenri’ssection,“I’mtellingyoustories.Trust
me”,actsasaconstantreminderofthehighervalidityoffiction,
butalsoasawarningabouttheimpossibilityofdistinguishing
betweenwhatisrealandwhatisinvented.Palmeralsonotesthe
ambiguityofthedemandfortrust,whichinsistsontheveracity
ofthenarrative,andtheuseoftheword“stories”,suggestingthe
artificialnatureofthetextbeforethereader.96

Thesecondsection, titled“TheQueenofSpades”, isnarrated
byVillanelleandreiteratessomeofthemainmotifsofHenri’s
section.Hispassion forNapoleon isparalleledbyVillanelle’s
passionforthemysteriousandseductiveQueenofSpades,and
both sections lead up to the same point in the chronology of
thenarrative:NewYear’sDay,1805.Suchstructuralsimilarities
foreshadowthecharacters’meetinginthethirdsection,where
they flee the horrors of Napoleon’s campaign in Russia. The
polyphonyofthenarrativeintensifies,withtheirtwonarrative
voices alternatingwithin a single section, so that the story of
Villanelle’s marriage is embedded in Henri’s narrative in the
thirdsection,andHenri’sselfimposedexiletotheasylumonSan
Servoloisnarratedbybothnarrativevoicesinthefinalsection,
“The Rock”. Villanelle’s narrative is set in Venice, which is
representedasalabyrinthinespacethatexposesandunderscores
theunreliablenatureofreadingandmaps–beitthecompassor
thestorylinethereadernavigates.Theimportanceofthemaze
motifinWinterson’sfictionhasalreadybeennoted.97Katharine
CoxreadsWinterson’suseofthemazeasameditationonthe
actofreadingitself,statingthat“Henri’sconfusedwanderings
reflectourownwithinthetext”.98TheVenetiansettingtherefore
embodies the fluidity and unreliability of physical pathways,
precariousandfrequentlysubmerged,butalsooftextualcues,

94Ibid.,p.28.
95Ibid.,p.29.
96Palmer,P.op.cit.,p.109.
97SeeCox2008.
98Cox,K.op.cit.,p.114.
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whichfailtoprovidedefinitiveanswersandrevelinambiguity
and equivocation. Furthermore, the repetition of motifs and
phrasesisreminiscentoftheexperienceofwanderingarounda
mazeandendingupatthesamejunction.

Frequentreferencestomirrorsfurtherunderscoretherepetitive
nature of the narrative. As Susan Onega has observed, the
presence of mirrors also suggests an alternative reality, a
Wonderlandlikeworldbeyondthelimitsoftheordinary.99This
ispreciselywhattheprotagonistsfindinVenice,“theenchanted
city” where “the laws of the real world are suspended” and
“all things seem possible”,100where “youmay lose your soul
or find it”.101 In choosing to include “the mercurial city”102
as the setting of her narrative,Winterson again points to the
impossibility of a stable, unequivocal knowledge and truth.
Instead, in favouringfiction, disguise, andultimately lies, the
text suggests that theymay also be sources of understanding
andknowledge.PalmeralsonotesthatVeniceitselfisportrayed
as a city of contradictions, a place of lush excess epitomised
bythecarnival,butalsoofdeathanddarkness.103Accordingly,
Henri’sjourneyendsontheVenetianislandofSanServolo,in
an asylum, echoingBonaparte’s exileonStHelena.After the
murderofVillanelle’shusband,Hеnri loses touchwith reality
– or is perhaps transported to an alternative one.Theghostly
visitations he reportsmay be dismissed as the delusions of a
madman,orgivencredenceasalternativeversionsofthetruth.

Villanelle’s narrative further questions the stability of fixed
categories,byforegroundingthethemeofdisguiseandduplicity.
Indeed, in her sectionwhat appears never iswhat is, as even
seeminglysolidconceptsarequestionedand redefined froma
differentperspective.AsPalmernotes,Villanelle isassociated
withmermaids,104byvirtueofherwebbedfeet,butratherthan
beingthetemptress,sheistheonewhofallspreytothefatallure
oftheQueenofSpades.Bridges“joinbuttheyalsoseparate”105
and “although wherever you are going is always in front of
you, there is no such thing as straight ahead”.106 Not merely
epigrammatic,theseexamplespointtotheneedinWinterson’s
writingtoresistfixityandremainwaryofdefinitivestatements

99Onega,S.op.cit.,p.73.
100Winterson,J.(2001b)op.cit.,p.76.
101Ibid.,p.57.
102Ibid.,p.49.
103Palmer,P.op.cit.,p.114.
104Ibid.,p.110.
105Winterson,J.(2001b)op.cit.,p.61.
106Ibid.,p.49.
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oftruthorfact.Theunreliabilityofappearancesandfluidityof
identityisperhapsmostreadilyillustratedbythemotifofcross
dressing and the unstable nature ofVillanelle’s genderwhich
destabilisesbinariesand,inrecallingButleriandefinitionsthat
transcend thebinarymodelof gender, questions thenecessity
ofgenderasacategory.Coxalsopointstothedualgendering
ofthecityofVenice,whichissimultaneouslyreferredtoasthe
“Bride of theOcean” and represented by amasculine lion.107
Likewise,Villanellehasthebodyofawoman,butpossessesa
hostofmasculine features.She isunusually tall for awoman
and androgynous in appearance. She has webbed feet, along
with the ability to navigate the city’s labyrinthine streets and
walkonwater,featurestypicallyassociatedwithmaleboatmen.
She dresses as a boy while working in the Venetian casino
and sometimes outside of it. Such ambiguities point to the
impossibility of confiningVillanelle within a single category
ofgender,butalso to the impossibilityofa singlesignifier to
encompassthetotalityoftruth.ThetruthofVillanelle’sgender
identityistobediscernedonlyintherejectionofthebinary,as
shemuses:“Wasthisbreechesandbootsselfanylessrealthan
my garters?”108 Similarly, the truth of Winterson’s narrative,
whichrevealstheintricaciesofhumanpassion, is tobefound
onlyattheintersectionofrealityandfantasy.

The themeof disguise, the question of appearances andwhat
liesbeneaththem,isfurtherexploredinthethirdsection,when
Henri,VillanelleandPatrickadoptaseriesofguisesinorderto
escape thewar and reach safety, changing their nationality to
suit theallegianceof theirhosts.National identityis therefore
reducedtoacategoryentrenchedinpolitics,ratherthanpraised
asanessentialfeatureofone’s identity.Theabsurdityof their
disguiseisnotlostonHenri:

“And if Ihad thrownoffmydisguise?What then,would I
haveturnedintoadevilbeforetheireyes?(…)itseemswe
areasweappear.Whatanonsensewemakeofourhatreds
when we can only recognise them in the most obvious
circumstances.”109

Thequestion isechoedwhenHenrikillsVillanelle’shusband,
the villainous cook: “Can saints and devils be so alike?”110
Thenarrative insists that the truth is inevitably somewhere in
betweenthepolaritiesofrepresentation.Anotherexamplemay
befoundinWinterson’sportrayalofmasculinity,whichinThe

107Cox,K.op.cit.,p.127.
108Winterson,J.(2001b)op.cit.,p.66.
109Ibid.,p.105.
110Ibid.,p.127.
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Passiontakeseithertheformofthefeminised,mostlycelibate
Henri, and the savage, abusivemasculinity of the cook.Both
of thesemodels are exposed as simultaneously authentic and
exaggerated,truthfulandfictional.Theaggressivemasculinityof
thecookisundercutbyhishomosexuality,andHenri’sfragility
iscontrastednotonlywiththesavagemurderhecommitsbut
alsowiththeaddedmutilationofthebody.

Storiestoldinthenarrativearethoseofpassionandobsession.
Rooted in historical events, they make no claims to greater
veracity as a result. On the contrary, the carnage of the
Napoleonicwarsattimesseemsmoresurrealandunbelievable
than Villanelle’s webbed feet. “There are stranger things”,
asher fathernotes.111Palmeralso suggests that thepairingof
a historical figure with fictional characters contributes to the
blurringofthetwocategoriesandtotheinterplaybetweenlife
andart:

“The interplay she creates between historical personages
andfictionalcharactershas theeffectofproblematizing the
distinction between history and literature by blurring the
difference between the two. The interplay also, of course,
alertsattentiontothedifficultyweencounteringainingaccess
tofiguresandeventsfromearlierperiods.Sincenoobjective
knowledge of them is available, they become known to us
onlyfromtheirtextualizedtraces.”112

Spatiotemporalexperimentation,discussedwithregardtoArt&
Lies,canbeobservedinThePassionaswell,whereitreflects
thenarrative’sconcernwiththenatureofhistory.Itshistorical
setting is juxtaposed with Domino’s assertion that “there is
onlynow”,“thereisonlythepresent”.113ThePassiondoesnot
observetemporalchronologies,anditsinsistenceonrepetition
lendsitacyclicalstructure,perfectlysuitedtotheexploration
ofobsessivedesire.Coupledwithitslabyrinthinespatiality,this
produces awork that resists the idea of linear progression or
straightforwardpathstothetruth.

For Sonya Andermahr, the central theme of The Passion is
subsumed in the following: “in impossible conditions, where
life barely sustains itself, people tell stories to survive. As
throughout [Winterson’s] work, storytelling here performs a
crucialhumanfunction:thatofcompensatingforthedeficiencies
of reality and of making life endurable”.114 Similarly, Onega

111Ibid.,p.61.
112Palmer,P.op.cit.,p.109.
113Winterson,J.(2001b)op.cit.,pp.29,86.
114Andermahr,S.op.cit.,p.63.
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stresses the therapeutic quality of storytelling inherent to
Winterson’swriting.115Suchpronouncementsmaybeappliedto
allofWinterson’sfiction.Storytelling,Andermahrcontends,is
instrumentalin“mediating,indeedsustaining,humanlife”,116a
pointWinterson seems to supportwholeheartedly.Art&Lies
andThePassionbothtestifytoWinterson’spreoccupationwith
the recuperative power of fiction, the dual nature of reality
and truth, the value of art and storytelling, and the thin line
betweentruthandlie.Historicalrecord,laudedasthepurveyor
of truth andmeaning, is exposed as thatwhich it berates – a
grandnarrativeitself,afabricationgovernedbytheprinciples
of selection, exclusion and arbitrariness,much like any other
fiction.Ultimately,Winterson’sfictionasimaginedtruthandart
isirreducibletoanysinglepolitics,andechoesKeats’sfamously
crypticline“Beautyistruth,truthbeauty“.
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НИШТАНИЈЕКАОШТОИЗГЛЕДА:
РОМАНИЏАНЕТВИНТЕРСОН
УМЕТНОСТИЛАЖИИСТРАСТ

Сажетак

Слободно семожерећида је једанодпутева којим сенајчешће
идеу савременој енглеској књижевностионај којимсеприхвата
фиктивност историје и стварности и растачу границе између
стварногиимагинарног.Овајпутјенеспорноичестоприсутану
радовимаконтроверзнебританскеауторке,ЏанетВинтерсон,чија
проза представља вечито поигравање чињеницама и фикцијом,
реалношћу и фантазијом. Њен роман Art and Lies (1995),
запостављенодкритичара,епитомизацијаједезинтеграцијејасног
разграничењаизмеђу(ауто)биографије,историјеификцијепутем
низа бинарних концепата каошто су уметност/живот, уметност/
лаж или чињеница/фикција, који трансформишу наше поимање
истинеилажи.СличнетемепрожимајуињенроманThePassion
(1987), који је доживео ширу афирмацију. Паралеле између ова
дваделасугеришудапостојиконтинуитетулитерарномбављењу
Винтерсонове темама као што су природа истине и реалности,
статусфикције и историјских записа, као и корисност бинарног
концептаиетикета.Циљрадаједасеистражиколикоовиполифони
прозникомадипредстављајупобунупротивједнозначнихставова,
какоредефинишуисторијскеконцептекаочињеницеилитерарни
наратив као фабрикацију и показују склоност ка истиности

имагинацијеинезваничнимперспективама.

Кључнеречи:Art andLies,ЏанетВинтерсон, проза, историја,
Страст
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ОДИСЕЈАУСВЕМИРУИ 
ПАКЛЕНАПОМОРАНЏА

Сажетак:Раданализираобмањујуће и самообмањујуће аспекте
друштвауфилмовимаСтенлијаКубрика,којиилуструјупроблеме
просветитељстваизперспективекритичкетеоријеипостструк
турализма. Одисеја у свемиру налази основе ничеанских одно
самоћи уљудској природи,што јетемељ једнодимензионалног,
хладноратовскогдруштва,укојемсеобмањивањекомунистаили
сопственепопулацијеоправдававишимциљевима.Филмнајављује
иконтракултурнуопозицију,којајеизложенакритициуПакленој
поморанџи.Кубрикнеприхватакласичновиђењедругедимензије.
Ничеанскаприродатворијезикипонашањеомладинскихпоткул
тура,аразликовањедобраизлареторичкисерелативизује.Агре
сивнијунакпотомјеизложенфукоовскојзатворскојдисциплини,
којуКубриккритикујекаоодузимањеслободневољесубјектада
доносиморалнеодлуке.Забраналагањаинасиља,односнонорма
лизација, ограничава слободу, алиКубрик показује да свирепост
главногликапостајеи јавнаврлина(ускладусаХоркхајмероми
Адорном),искоришћенаоддруштвенихелита.Кубриковадијалек
тикапросветитељстваносициничнуимпликацијудасунеистина
и насиље подједнако непријатељи и неизоставни делови просве
титељства.

Кључне речи: дијалектика просветитељства, филм, Стенли
Кубрик,медијскакултура,идеологија,критичкатеоријадруштва,
постструктурализам
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Увод

Половиномдвадесетогвекапитањепросветитељстваотво
рено јенасупротоптимистичкихидеалавладавинеразума
исвеопштегпрогреса.МаксХоркхајмериТеодорАдорно
(MaxHorkheimer, TheodorAdorno) развили су мрачну ви
зију управљаног света и конформистичке идеологије која
га је подупирала. Став да су моћ и спознаја синоними1 у
стваријепоставилопитањеистине.Откривањесвихтајни,
оногнепознатогумагији,религијиисујеверју,израслојеу
манипулацијустварима,гдејеисамомишљењеотуђенои
претвореноукалкулацију2.Просветитељствосекаомрена
проширилоудруштву,обликујућиначинепонашањаиогра
ничавајућимишљењесамихљуди,збогчегасукритичките
оретичаризакључилидајеречо„тоталнојпреваримаса”3.

АмеричкиредитељСтенлиКубрик(StanleyKubrick)4биоје
житељдотичногкапиталистичкогдруштва,чаки једанод
највећихстваралацаухоливудскојиндустријикултуре.Ње
говапарадоксалнапозиција,дауцентрукултурногконфор
мизмаистереотипностиснимасвојефилмове,чиниКубрика
специфичномпојавом,прожетомпротивречностима.Тошто
јеКубрикистовременоунутариизваниндустријекултуре
дајењеговимфилмовимаконтроверзаноблик,закојиније
лакопроценитидалијеускладуилипротивкритичкетео
рије.Његовинаративисуколикоидеолошкитоликоиразот
кривајућиикомплексни,збогчегазаслужујуразматрањеу
оквиримапроблематикепросветитељства.

Нашприступстогасенеможеупотпуностиокарактериса
тикаоидеолошкиусмеренаинтерпретација.Сједнестране,
прихватамовиђењеМихаилаБахтина (MikhailBakhtin)да
владајући слој увек настоји да доминантна значења пред
стави као наткласна и вечна, тако да идеолошки знакови
прикривају друштвенуборбу упозадини.5Оваперспекти
ва биће од користи приликом разматрања хладноратовске
реторикеуОдисејиусвемиру,каоитинејџерскогсленгау
Пакленојпоморанџи,поштообадискурсаслужезамаски
рање насиља одређеног актера. С друге стране, пак, рад
ничкообесмишљавањебуржоаскихкултурнихконструката,

1 Horkheimer,M.iAdorno,T.(1989)Dijalektikaprosvjetiteljstva,Sarajevo:
VeselinMasleša,str.18.

2 Исто,стр.37.
3 Исто,стр.54.
4 ПрезимесечестонеисправноизговараКјубрик,штосу,премагласина

ма,умодуувелињујоршкифилмскикритичари,упокушајуда„оплеме
не”сувишеобичнојеврејскопрезиме.

5 Bahtin,М.(1980)Marksizamifilozofijajezika,Beograd:Nolit,str.26.
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каоикомпензаторнонасиљепротиввладајућих6,дајуовим
филмовимаиизванидеолошкиквалитет.

БудућидаКубрикаинтересујуодносимоћи,којинепоседу
јусамоидеолошкикарактер,већсуирелацијанеравноправ
нихсила,посебно језначајнокакосеуспостављанесамо
надмоћ,већискориштавањеједнесилеукористдруге,као
дајеречмалтенеоповраткуотуђенемоћи.Чакиотпорису
конститутивнизаодређениодносдоминације,ипоспешују
развојикоординацијузнањаимоћи7.УтомсмислуКубрик
избегава кључну димензију холивудских филмова, наиме,
такозвани „магични наратив”. Термин Фредрика Џејмсо
на(FredricJameson)указујенатенденцијудаседруштвене
контрадикцијесимболичкирешавају,наромантичан,естет
скиилирелигиозанначин8.Али,уместосимболичкерезо
луције,сукобиуКубриковимфилмовимасеуопштенере
шавају,недобијајузадовољење.То јест,уместохепиенда
опстајутензијеиконтрадикције.

Наспрамонихкојипросветитељствоприказујукао„хармо
нистичкудоктрину”9,Кубриксесврставау„тамне”уметни
кекојиоткривајувезуумаинеморала,грађанстваинедела,
задовољстваиокрутности10.ХоркхајмериАдорносматра
лисудајеничеанскорушењесажаљењапремаслабијимаи
брисањесоцијалнихстегауствариотеловљењеонемрачне
странепросветитељства,скривенеиндустријомкултуре,ко
јусуФранкфуртовцисматралиобликом„масовнеобмане”.
СвинаведениаспектипросветитељствауКубриковимфил
мовимадобијају динамичнуилустрацијуициничнунадо
градњу,увидупроблематизацијеслободневољекаоварања,
насиљаиодбацивањакајања.Таквадијалектикапросвети
тељствазнатнојеконтрадикторнија,штоћемонастојатида
покажемо.

УслучајуОдисејеусвемиру,бићепотврђенофранкфуртов
сковиђењенастанкапросветитељствапостварењемприро
де,ноКубрикћетомедодатиничеанскувољузамоћи,апо
луцивилизованостчовекадржаћезанеприкосновенуистину.
Такође,Кубрикћеврлопластичноприказатиупотребулажи
уполитици.Уџбеничкуилустрацију једнодимензионалног

6 Ryan,M.andKellner,D.(1988)CameraPolitica:ThePoliticsandIdeology
of Contemporary Hollywood film, Indianapolis: Indiana University Press,
p.47.

7 Delez, Ž. (1989) Fuko, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića.

8 Jameson,F.(2006)ThePoliticalUnconscious,London:Routledge,p.104.
9 Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.124.
10Исто,стр.120.
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калкулативногдруштвадопунићезаплетомувидуапорије
непогрешивограчунаракојијепрограмирандалаже,идаје
уследтога,аускладусаничеанскомпоставком,приморан
дасепротивљудиборизаопстанак.Ниспознајаљудскеде
структивностинеослобађачовечанство.

Но, готово класично виђењедијалектикепросветитељства
кодКубрикадобијакорекцијууПакленојпоморанџи.Наи
ме, радничкакултурабуржоазијиузвраћањениморужјем.
Насилничко понашање прикривено је поткултурним слен
гом и аудиовизуелним средствима, тако да се агресија у
ствари естетизује. Кубрик овим потезом код публике иза
зиванегодовањезбогполицијскеинтервенције,иприпрема
терен за апологијунасиљаи обмањивања.Иакоприказује
цивилизацијскокроћењенискекултуре,иуклањањењених
отпорашких,односноопозиционихделова,филмзавршава
поразомдисциплинскогдискурса.

Ипак,фукоовскакритикапросветитељстваневодикаосло
бођењу него ка десадовским елементима, како их виде
ХоркхајмериАдорно.Речју,политичкииекономскиеста
блишмент купује контракултуру. Реметилачко понашање
главногликавишенијеизложенодруштвенојконтроливећ
сеподстиче.Тимесеуједнооткривафранкфуртовскавеза
просветитељстваинеморала,одбијадисциплинскиаспекат
просветитељстваиуказујенапродајупобуненатржишту,
аликругсезатварачињеницомдасеништаодтоганемо
же у потпуности одбацити. Просветитељство без лажи и
насиљаподједнакојеједнодимензионалнокаоиАушвиц.

ОдисејабезИтаке

У интервјуу магазину „Плејбој” Кубрик је истакао жељу
да креира визуелни догађај који би „изравно продирао у
несвесно својим емоционалним и филозофским садржа
јем”.11Многигледаоцисууживалиуефектимабездубљег
разматрањафилма, који се тумачио као дух епохе, крити
ка технолошког прогреса и хладноратовског друштва, као
ипреиспитивањеметафизичкихдилемаилиеволуцијепри
матаодинстинктивногпонашања,прекоупотребеалата,до
људске културе и историје.12 Темафилма је и прихватање
адолесцентскекултурекаоновереформскеенергијеудру
штву.РечимаФредрикаЏејмсона:„квалитативнамутација

11Gilbert, J.Auteur with a capitalA, in: Stanley Kubrick’s 2001: a Space
Odyssey:newessays,ed.Kolker,R.(2006)Oxford:OxfordUniversityPress,
p.34.

12Kolker,R.(2006)StanleyKubrick’s2001:aSpaceOdyssey,Oxford:Oxford
University,p.16.
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уљудскомразвојуинека врста ’детињегкраја’ заљудску
повест”.13Овосуитемекритичкетеорије,стога јеуправо
питање идеолошке обмане оноштоможе бити најинтере
сантније,поготовоштоКубриккаосвојеполазиштеимачи
стувољузамоћи.

ФилмОдисеја у свемиру отварасе сегментомкојисе зове
„Зорачовека”.Упитањуједобапрвихљудскихпредака,ко
јиживеусуровомсветуразличитомодобиљапротокомуни
стичкезаједнице.Приматиживотаренапустојземљи,као
биљоједисуугроженизбогнедостатакаплодова,азбогди
вљихмачакажртвесууланцуисхране.Смртјесвакодневна
појава,алинемакултурнуформу,јеруњиховојегзистенци
јалнојситуацијинемародниходносаилирелигијскихвред
ности. Синови не познају очеве и обрнуто, све је питање
борбезаопстанак.Кубрикпосвећујенарочитупажњусуко
будвехордеокоједногизвора.Никоодњихнеманарочиту
предност, немогуће је успоставити контролу над воденим
ресурсом,доксенеуспоставиодређенавластнатеритори
ји.Сукобсесимболичкирешаваувођењемцрногмоноли
та,којије,какопримећујеЖанБодријар(JeanBaudrillard),
„бесмислен објект увирања свих садржаја, скупљених да
сеуњемуматеријализују,уњемуапсорбујуиуњемуне
стану”.14Кубрикнепојашњавасврхумонолита, алинакон
контактамајмунименталнонапредују ипочињуда објек
тивизујусвет,којимогудаискористезасебеисвојчопор.

Кључно је сазнање да природа може бити експлоатисана.
Приматналазикостисмрскавалобањуживотиње,схвата
јући да у рукама носи оружје. „Сведоци смо прожимања
прогресаиразарања”.15Четвороношцисеусправљају,уби
јајунепријатељаиосвајајубарицуводе.Еволуцијапочиње
технолошким ексцесом, човечанство напредује уништава
њем.Овамрачнаверзијабожијегвртауказујенаничеанску
странуисторије,каомилионагодинаразвојадеструктивне
технологије и освајања територија. Монтажним резом од
оружјауруциприматадосвемирскестанице,резимирана
јељудскаратничкаприрода.УзпратњусимфонијеРихарда
Штрауса(RichardStrauss)„ТакојеговориоЗаратустра”,нова
технологијасамојеусавршавањепрвобитнекости.Речјео
својеврсном„падуувис”16,ослобођењучовекаодфизичког

13Jameson,F.(1992)SignaturesoftheVisible,NewYork:Routledge,p.97.
14Bodrijar,Ž.(1991)Simulakrumiisimulacija,NoviSad:Svetovi,str.63.
15Palmer,B.2001: the critical receptionand thegenerationgap, in:Stanley
Kubrick’s2001:aSpaceOdyssey:newessays,ed.Kolker,R.(2006)Oxford:
OxfordUniversityPress,p.21.

16Tellote, J. P.Thegravity of 2001: aSpaceOdyssey, in:StanleyKubrick’s
2001:aSpaceOdyssey:newessays,ed.Kolker,R.(2006)Oxford:Oxford
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простора,захваљујућинаучнимчудима,узистовременоод
бијањесвестиданапустиКаиновупланету.Нашезлочинач
коприземљењеостајечврсто,каодајеприродностањенеко
магнетнопоље,производкултурнегравитације.

Уконтекстудогађаја1968.године,антихуманистичкипри
казљудскеисторијереметиконцептдржавеблагостањакао
брижнеиродитељскесфере.Будућидапостојиконтинуитет
креативнедеструкцијеодкостидонајразвијенихљудских
апарата,испостављаседајецивилизацијатекинституцио
нализацијанасиља,укојојсунагонидонеклесублимирани,
алигдесухијерархијаиодносимоћиидаљеприсутни.Пад
уваздухуправојеилустрацијаснагеварварског„магнетног
поља”.ТакоуХладномрату,каонекадмајмуниуслучају
конфликтаокоресурса,РусииАмериканциседезастоломи
„разговарају”.ЈезикдипломатакојеКубрикприказујејеору
ђеантикомуникације,гдесенастојиказатимногоанерећи
ништа,дакле,користитијезиккаоштитилимаскукојомсе
прикриваистина.Исподуљуднихицивилизованиходноса
кријесенасилничкаприрода,којаречикористидазавара,
релативизујеилипогрешнотумачи.Погледајмопримерод
носахладноратовскиххорди.Американцисупронашлидру
гимонолитнаМесецу.Необјављујусвојеоткриће,нитидо
звољавајуприступсвојојколонији,докпотпунонеупознају
новифеномен,иевентуалнекористи задржесамозасебе.
Свејетологичнопонашањеједнесукобљенестране,алина
чиннакојисекријеилиманипулишеинформацијамаувези
читавогдогађајаврлојеинтересантан.СовјетСмисловпо
кушавадасазнаштасеуамеричкојколонијидешава.Сми
словистичедасеколонијаналази„тамогоре”,иакотоне
одговарареалнојпозицијиусвемиру,имождајекоришћење
геоцентричногтерминаиндикатордезоријентације.17Тако
ђејеистоветноварварскојпозиционираности,гдејеЗемља
негде „доле”.Но,напитањаСмисловаАмериканацФлојд
одговаралажномнеинформисаношћу,каоданезнаништа
одогађајимауколонији,иишчуђавасеслушајућиподатке
којемусовјетскиколегаизноси.ФлојдовиодговоринаСми
словљевузнатижељукрећусеод„нисамсигурансасхватам
штаговорите”довештачкеупитаности„стварно?”или„за
нимљиво”,алиниуједномтренуткуФлојднеоткривашта
седешава.

Притом је јаснода јеФлојдсасвимобавештен, али глуми
зачуђеност.ТојесвојеврстанпримероногаштоХоркхајмер

UniversityPress,p.45.
17Stoehr,K.APhilosophicalOdyssey,in:ThePhilosophyofScienceFiction
Film,ed.Sanders,S.(2008)Lexington:UniversityPressofKentucky.
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иАдорно сматрајуприкривањем„нераскидиве везеумаи
недјела,грађанскогдруштваигосподства”.18Наравно,Руси
сусасвојестранезахтеваливероватнолажнопринудносле
тањебашуспорнуколонију,ибилиодбијени,алисадаупо
зоравајуФлојдадајетокршењемеђународнихконвенција.
Флојдизражаванадудасесвеипакдобросвршилопоугро
женупосаду,алиидаљенесувислоодговаранаиспитивање.
Штавише,Смисловодлучуједапоставидиректнопитање:
далијеречонечемуопасном,некојепидемији?„Јавност”
морадазнадалијесвеуреду.Флојдтадаподпритиском
одбијадаодговори,тврдећидамуниједозвољенодаприча
о томе.Наравно, ако се присетимопочетка дијалога, то о
чемумујезабрањенодаговорионнијени„схватао”,фин
гирајућиданијеупознатсаситуацијом.Алитајна јеипак
сачувана,имонолитидаљеостајесамоамерички.

Укаснијемразговорусподређенима,Флојдпризнајесвене
принципијелности,поготовоштогласинаоепидемијииза
зива страхикодсамихАмериканаца.Онсамистичеида
је„личнопосрамљенпричом”19,алидајесхватиопотребу
заапсолутномтајновитошћу,будућидасенезнакакавкул
турнишок откриће о екстрапланетарномживоту може да
произведе,тепозиванаадекватнеприпремеи„кондициони
рање”становништва,пренегоштоинформацијебудуобја
вљене.Кубрикприказујезлоупотребупиаразарадинтереса
једнехорде,причемучопорподржаваобмањивањеизна
водноопштељудскихразлога.Алихрабрајеодлукадасеу
филмуамеричкаспољнаполитикапредставикаопреварант
ска,поштонијематеријалистичкииатеистичкиСССРједи
никојинападаслободуиморалскривањемилиизвртањем
информација.РечимаХербертаМаркузеа(HerbertMarcuse):
„Олакодатахисторијскапаралеласбарбаримакојиугрожа
вајуцарствоцивилизацијепрејудицираисход;другипериод
барбаризмабилакомогаобитиконтинуираноцарствосаме
цивилизације”.20

Кубрикнудичовечанствунесагледивопространство,нона
нивоусвестигаостављаупрвобитнојмалојбариводе.Тај
спојултрамодернизмауобластитехнологијеиантимодер
низмаукултуриидруштвуприметио јеинемачкисоцио
логКлаусОфе21(ClausOffe)усавременомконзервативизму.

18Horkheimer,M.аndAdorno,T.нав.дело,стр.124.
19Kubrick, S. and Clark,A. 2001: a SpaceOdyssey, screenplay, 09.march

2016.,http://www.dailyscript.com/scripts/2001.html
20Marcuse,H.(1968)Čovjekjednedimenzije:raspraveoideologijirazvijenog
industrijskogdruštva,Sarajevo:VeselinMasleša,str.236.

21Ofe,K.(1999)Modernostidržava:Istok,Zapad,Beograd.FilipVišnjić.
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Технолошкасредствамогудаидуупоредосанекимназа
дујућимтрендовима,попутопстанкаијачањапатријархата,
или прилагођавања оруђа варварској свести. Имамо, како
кажуХоркхајмериАдорно,„варљивупроширеностдуха”22,
такоштољуди уједно постају све спретнији, информиса
нији и глупљи.То је стање које највише одговара развоју
савременетехничкецивилизације,беззначајногуразумљи
вањачовека.Штавише,постојиактивнонастојањедачовек
останеустањунепунолетности.Обећањепросветитељства
даћеуспоставитивладавинуразуманесамодајесветод
вело у доминацију калкулације и апстракције, стандарда
и конформизма, него човечанство остаје склоно варању и
затвореноусамообмањивању.

Општа популација у Одисеји управо је инструментали
зована.ФранцускифилозофЖилДелез (GillesDeleuze) у
појавамамонолитауфилмувидиможданеетапе,каосме
њивањеживотињског,људског, и потоммозгамашине. За
његаКубриковопутовањепратитуеволуцију,исуштински
је„једноистраживањемозга”23.Акобисмопродубилиову
тврдњу,моглибисмоприметитиемоционалнуиинтелекту
алнуерозијуљуди,којидобровољноприхватајудапросто
служетехнологији,којаимобезбеђујеудобанживот.Филм
скиастроунатиједваидаразговорајумеђусобом,најчешће
окоодржавањаброда,адехуманизацијасеочитаваиуод
суствуфацијалнихекспресијаи гледањутелевизијеузру
чак.Такоседешавапарадоксдакрозпрозорсвогбродави
деЗемљинукуглу,алитонесматрајузначајнијимпризором
одмасмедијскихсадржаја.Ониџогирају,одлазеусолари
јум,играјушахсарачунаром,асимултаносамоопслужују
технокапиталистичкисистем.КаоштопримећујеЏејмсон,
овонаучнофантастичнопутовањеприказјенашестерилне,
лоботомизиранеданашњице.24

Кубрикидеидаљеодкритикебезличностиимеханизаци
јељуди,будућидаимсупротстављахуманумашину.ХАЛ
9000 представља супериорну компјутерску интелигенцију,
којапоказујечитавспектаремоција.ХАЛгарантујефунк
ционисањечитавогброда,причемусучлановипосaдесво
јеврсне кости, односно оруђа овог рачунарског система.
Каотакав,онјенајснажнијиизданакпросветитељства.Но,
такође, он носи читаву деструктивност цивилизације ко
јагајепроизвела.Његовамисијаједаобезбединесметано

22Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.10.
23Deleuze,G.(1989)Cinema2:TheTimeImage,London:TheAthlonePress,

p.205.
24Jameson,F.(1992)нав.дело,стр.86.
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спровођење циљева које је одредиоФлојд, а којим се на
стојиприкритизадатаккојипосадатребадаобави.Кубрик
претпостављадарачунарнијеспособандаобавитакавза
датак,јерфункционишепоначелунепогрешивости,штоје
наводно супротстављено задатку обмањивањапосаде.На
име,компјутерјерационаланколикоињеговтворац.Онда
када јепрограмирандаупојединимслучајевималаже,он
можданећеговоритиистинуникадзатреба.Речју,поквари
ћесе,чинићегрешкекојећегакоштати.КакокажеДелез,
„робот се рушиизнутра”25, неможе издржати когнитивну
дисонанцунакојујеприморан.

Његовхеуристичкиалгоритамоспособљенједасамучии
размишљаоновимситуацијамаукојимабисенашао.Ону
односу с астронаутима развија емоције и имитира сасвим
људскеособине.Оногтренуткакадонпочињедачинигре
шке,посадаизражавазабринутостдасвојеживотеидаље
оставиурукамапокваренограчунара.Утомсмислујеза
нимљивовиђењеПолаВирилија(PaulVirilio)дајеуфилму
„роботнавигаторлетелицеразвио ’људскеодносе’сачла
новимапосаде...иумрозбогтога”.26ТаконасКубрикуводи
удрамуукојој астронаутижеледаискључеХАЛадаби
спасили својеживоте, но, и рачунаржели да учини исто,
увиђајућида се спремајуда гапреваре.Трећипутуфил
му,дакле,постоједвестранекојепокушавајуданадмудре
илисавладајуједнадругу.Стварисеопетвраћајутримили
онагодинауназад,довољезамоћи,причемунаспрамљуди
стојикомпјутерзабринутзасопственуегзистенцију.

Овајконфликтиндикаторјетадашњезабринутостиопотпу
номобухватањуљудскогдруштваодстранетехнологије,ко
јаврлолакоможедапреузметоталнуконтролу.Малојеве
роватнодарачунарстварноможеучинититаконешто,али
ХАЛтребадасепосматравишекаоотеловљењеинтрумен
талне рационалности једнодимензионалног друштва него
каореалнатехнолошканаправа.Упитањује,дакле,битка
противнадолазећегпостиндустријскогдруштва,ноКубрик
ненудиизлазкојибибиосасвимускладусаеманципатор
скимпројектом.Наиме,јединипреживелиастронаутокреће
се нагону самоодржања, и захваљујући примитивним ин
стиктимауспевадасавладарачунар,којиемоцијеможеда
репродукује, алиочигледноније дорастаочовекуупогле
дувољезамоћи.Тојест,кодКубриковихљудипокајањеје
немогуће,анасилностостајесталнакарактеристика.27

25Deleuze,G.нав.дело,стр.206.
26Virilio,P.(2000)ALandscapeofEvents,Cambridge:MITPress,p.35.
27Ryan,M.andKellner,D.нав.дело,стр.47.
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Упоследњемделуфилма, који је омладинаназивала „ул
тимативним трипом”, услед халуцинаторних ефеката који
сепојачавајуупотребомпсиходеличнихсупстанци,прежи
велиастронаутсесуочавасасвеопштомдеструктивношћу
сопствене цивилизације, па чак и са сопственим поступ
цима,својеврсним„убиством”ХАЛа.ЗаСлавојаЖижека
трип је „хиперреалистична репрезентација фантазматског
простора”28.Триппросвећује.Наконспознајеагресивности
човека, и могућности међусобног нуклеарног уништења,
астронаутбисенашаоутакозваној„собиЛујаXVI”,пред
револуционарногфранцускогкраља,гдебиседовршиласа
морефлексијамодерногчовека,схватањењеговихпатњии
алијенације,накончегабиуследио„космичкипрепород”29.

Но,надреалнапојава„дететаЗвезде”,каоомажстудентском
и контракултурномпокрету, стварапотенцијалнонову си
туацију:„сферафетусаисфераземљеимајушансудауђу
унови,непознатиинесамерљивиоднос”30Поврхтога,џи
новскодетесеокрећепремаЗемљидокгапратимелодија
Штраусовесимфоније„Тако јеговориоЗаратустра”.Отва
рање„другедимензије”кодКубрикаустваринеподразуме
варешењератнихиекономскихпроблема,тојест,чакисам
писацАртурКларк(ArthurClark)нијесигуранштаћеде
тепресудити.31Нијелакопрогнозиратикакобидруштвени
(омладински,студентски,раднички,феминистички)покре
тиреаговалинавиђењеграђанскогдруштвасааспектамоћи
иборбе,далибисеоријентисалидефанзивно,какотовиди
Хабермас32(JurgenHabermas),илибипокренулиструктурне
промене.

Кубриксвакаконијенекокорешаваовудилему.Ипак,он
младојгенерацијиосветљаваобестране.Првубипредста
вљаоХербертМаркузе,којибиуказиваонапотребудистан
цирањаодлажнихауторитета,осудеВијетнамаиАушвица,
противсвихнападанаслободномишљењеиделање,какоби
сесломиоланаццрквенихисветовнихинквизиција.33Друга
странаоличенаје,пак,уКарлуШмиту(CarlSchmitt),кон
троверзномнемачкоммислиоцу,којиувиђадајепротивље
њеомладинеприродноу свакомдруштву.Тодоносинове

28Žižek,S.(2009)Paralaksa,Zagreb:IzdanjaAntibarbarus,p.189.
29Jameson,F.(1992)нав.дело,стр.97.
30Deleuze,G.нав.дело,стр.206.
31Klark,A.(1988)Izgubljenisvetovi2001,Beograd:Prosveta.
32Habermas, J. (1982)Problemi legitimacije u kasnomkapitalizmu,Zagreb:

Naprijed.
33Marcuse,H. (1972)Kraj utopije / Esej o oslobođenju, Zagreb: Stvarnost,

str.152.
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енергије и виталност самомдруштву. „Генерације се увек
подижу уз олује и стрес. Оне уводе нове идеале”.34 Али,
Шмитјесвестанда,семсвојемладости,новагенерацијане
маштадругодапонуди,њенадостигнућасупотенцијална,
постојиколизијациљеваимогућности.Кубрикстогауна
редномфилмукаодавршизаокрет,упућујућинекуврсту
конзервативнекритикеконтракултуре.

Контрадикцијепакленепоморанџе

Пакленапоморанџајеописанакаокомерцијалницинизами
експлоатација35,„непријатанфилмукојемсуинтелектуалци
пронашлисоцијалнаиполитичказначења...претенциознои
одвратносмећезаболеснеумове”36;„идеолошказбрка,па
раноиднадесничарскафантазијамаскиранакаоорвеловско
упозорење”37.Наводно,филмсамонаизгледкритикујесве
моћнудржаву,ауствариславинеделасвогхероја:„опре
знилибералмораобидапрепознагласфашизма”38Зафилм
којем сеприписује одбрана слободне вољеоводелује као
контрадикторна критика. Но, конзервативно наглашавање
некихдеструктивнихтенденцијамладалачкихкултура,које
јеистакаописацроманаЕнтониБарџис(AnthonyBurgess),
Кубрикјеискористиозаосветљавањејошједногаспектади
јалектикепросветитељства.

КаофилмзакојисеможерећиданастављаКубриковуна
учнофантастичнуприповест,Пакленапоморанџафокусира
сенаживотједногтинејџерауЛондонубудућности.Алекс
деЛарџсе заједносасвојимвршњацимабавистаромКу
бриковом темом – „ултранасиљем”. Банда се свакодневно
забављанападајућислучајнепролазнике.РечјуХоркхајме
раиАдорна,којимаописујуроманеМаркизадеСада,„без
излазно очајање жртве претвара господство у ужитак”39,
сразликомдаовајпутжртванијенижавећвишакласа,у
једној врсти пролетерске одмазде.СамКубрикпојашњава
да јеАлекс „бићеИда”, и не комуницира са публикомна

34Schmitt,C.(1986)Politicalromanticism,Cambridge:MITPress,p.85.
35Staiger,J.TheculturalproductionsofAClockworkOrange,in:StanleyKu
brick’sAClockworkOrange,ed.McDougal,S.(2003)Cambridge:Cambrid
geUniversity,p.44.

36Chapman,J.‘Abitoftheultraviolence’:AClockworkOrange,in:British
sciencefictioncinema,ed.Hunter,I.Q.(1999)London:TaylorandFrancis,
p.135.

37Ebert,R.AClockworkOrange,09.march2016.,http://www.rogerebert.com/
reviews/aclockworkorange1972

38Hechinger,F.Aliberalfightsback,09.march2016.,http://www.visualme
mory.co.uk/amk/doc/0037.html

39Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.119.
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социјалномиморалномнивоу40.Премаједнојстудији,све
га4%испитаникаималојепотпунонегативномишљењео
Алексовојагресији,докгаје55%позитивнооценило41.Гра
ницаизмеђузабавеикриминаласегуби.Алекссвојенаси
љеоправдаватимештонападасамо„старепијанице”који
певају„љигавепесмесвојихочева”иподригују.Традиција,
богатствоистарост,вишенегоалкохолилимузика,јесумо
тивиАлексовеагресије, аКубрик је, заједносапубликом,
„заволеопанксадисту”42.

Омладинасенакон„ултранасилне”забавеодмараукафићу
којислужипиће„милкплус”,којејеустваринаркотизира
номлеко,коктелкојиповезује једнуневинухранузабебе
идрогу.Ускладусадухомвремена,„екстазадрогирањем”
можда би укинула буржоаску субјективност, можда чак и
изазвала културни ексцес и покренула темеље друштвене
солидарности.ХербертМаркузе, који је захтеваодаинте
лектуалци престану да се понижавају и грозе преступа43,
нијебашочекиваодагаутомерепрезентујеАлексдеЛарџ.
„Обогаћено”млекоуказујенаисквареностдеце,којаборбу
генерацијанису завршиларепресивномсублимацијом,од
носнобразготинамасуперега,којесугарантовалеудаљава
њеодконформизма44.Уместосамосвестииеманципације,
Кубрикприказујесасвиминфантилнуличност.

Штавише,Маркузеово „велико одбијање” Кубрик смешта
усвојупредаторскупоставку.НаставакАлексовихаванту
раналазимоусценииндикативногназива„Дом”,гдебанда
нападабрачнипарусвојеврсномеквивалентудесадовског
„отчаравања родитељскељубави”45. Алекс злоставља бес
помоћногстарцаињеговумладусупругу.Старацјеуједно
писац субверзивне литературе, представник старе левице,
која је „издала” 1968. годину, и перципирана је као идео
лошки комодификована.46 Пролетерска деца не показују

40Shaw,T. (2007)Hollywood’sColdWar, Edinburgh:EdinburghUniversity
Press,p.224.

41Barker,M.andMathijs,E.(2005)UnderstandingVernacularExperiencesof
FilminanAcademicEnvironment,Art,DesignandCommunicationinHig
herEducation,vol4,p.7.

42Kael,P.AClockworkOrange:StanleyStrangelove,in:StanleyKubrick’sA
ClockworkOrange,ed.McDougal,S. (2003)Cambridge:CambridgeUni
versityPress,p.135.

43Marcuse,H.(1968)нав.дело,стр.66.
44Marcuse,H.(1985)Erosicivilizacija:filozofskoistraživanjeFrojda,Zagreb:

Naprijed,str.91.
45Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.123.
46Млађеновић,Н. (2012)Сукоб генерација и холивудскифилм, Београд:

ЗадужбинаАндрејевић.
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поштовањепрема искусном „револуционару” којиживи у
аристократском делу града.Кубрик у једном тренутку от
кривапишчевемисли: „Традицију слободе требабранити.
Традицијаслободезначисве.Обичниљудићејезаборави
ти!О,да,онићепродатислободузамирнијиживот.Тоје
разлог заштоониморајубитивођени... терани... гоњени!”
Управоовоје,изгледа,разлогзбогкојегсеКубриковАлекс
устремионастарогписца,каоновалевицапротивидеоло
шкихочева.

Но,Алексовонасиљеприкривено јеизвесноместетизаци
јом.Јавностможедаразмишљаодивљојомладинииузро
цимањиховепојаве,ноКубриккористиуметностнезарад
просвећивањадуха,већдабипубертетскеилинасилнеак
теизједначиосависококреативним.АлексслушаБетове
нову „Девету симфонију” приликом самозадовољавања, а
„ВиљемТел” илиАстерово „Певање на киши” пратња су
његовимзлочинима.Но,најинтересантнијемаскирањеде
струкцијесвакакојетинејџерскисленг„надсат”,чијиназив
долази од суфикса руске речи „шестнадцатъ” (шеснаест),
којијеистикаоенглескисуфикс„teen”.Надсатјемешавина
енглескихисловенскихречи,иможедасетумачикаопе
нетрацијасовјетскеидеологијемеђуомладином,оличеноју
речимапопут„droogs”,којимасеословљавајудругови.

ОвојејошједноизвртањеМаркузеовихмисли,којиподсе
ћадапоткултурераскидајусалингвистичкомцелиномтако
шторадикалнопреокрећузначења,односнода“безопасне
ријечи свакодневног приопћавања узимају изњихова кон
текстаиупотребљавајуиззаозначавањеобјекатаилиактив
ностикојесутабузасклоппостојећег”47.Услучајуконтра
културеупитањусутерминипопуттрипа,травеилимоћи
цвећа,докнадсатистичесасвимдругачијапоигравањаре
чима.Наиме,рускуреч„хорошо”,којазначидоброилиле
по,Алекстокомсвојихдеструктивнихактивностикористи
даопишесопственонасиље.Међутим,тосеспелује„horror
show”.Шта јеодличнозаАлекса,можебитиправихорор
шоузажртвуилигледаоца.

Ипак,надсатнајчешћенемапотребенидасепреводи,илига
јеинемогућепревести.Хорорможебити„choodesny”(чу
десни)или„oozhasny”(ужасни)свет,зависноодтогакоје
ранијебиоукафићуинаручио„oldmoloko,soyoucouldpeet
it...whichwouldgiveyouanicequiethorrorshowfifteenminu
tesadmiringBogandallhisHollyAngelsandSaintsinyourleft
shoewithlightsburstingalloveryourmozg”Алекс,искусни
наркоман, силеџија и „prestoopnick”, никад своја (не)дела

47Marcuse,H.(1972)нав.дело,стр.159.
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неоправдава,некористинекеапстрактнеидеалекаоштоје
слобода,алисвеприкривавокабуларом.ЖанБодријарзани
мљивокоментаришеовутенденцију:„Нигдесенепојављује
онајморалнипоглед,критичкисудкојијошпредстављадео
функционалностистарогсвета...мало(је)филмовакојидо
стижутајраскидсасвакомцелисходношћуиликритичком
негативношћу.Тајнеупадљивисјајбаналностиинасиља”48.

Такви инфантилизми попут „baddiwad”, „purplewurple”,
„boohoohoo”, прикривају истинско деловање размаженог
ученикакојиневолидаустајеујутруиидеу„skolliwoll”.
Такоекстремнонасиљепубликанеможедасхвати,кадасе
звучнимивизуелним,паивербалнимметодама,бебећимје
зиком,ономатопејом,музикомидругиместетскимпотезима
гледаоцидистанцирајуодбруталностиокојимаАлексгово
ри49.Ониособекојефизичкиповређујеназива „браћом”,
иакобитотребалодаподразумеванекуврступрисногодно
са.Но,итупостојипоигравањесастранимјезицима,буду
ћидаенглеско„brat”значидериште.Узспоменутосовјетско
„droogs”,КубрикиБарџисистичуиекстраполирајунегатив
не стране контракултуре, а потом их тако екстремизоване
предајудржавномапаратунапреваспитавање.

Створено јеоправдањедасистемсвакунепродуктивну је
динкуможедаизложипроцесурехабилитације,алипубли
кавећносииутисакестетскогублажавањанасиља,каои
дисидентскогписцакојијетакођепозиваонапреваспитава
њељуди.Криминалцисуилирођенисагенетскимпореме
ћајем,илисустворениодстранелошихродитељаиопасног
суседства.Државаморадапронађеначиндасеагресивна
енергијапреобликујеиискористи,дасе,какокажеАдорно,
неспутаниотпоррадничке(„ниске”)културе„цивилизациј
ски укроти”50.Паклена поморанџа се стога окреће једном
критичарупросветитељстваМишелуФукоу(MichelFouca
ult),којијеразматраодисциплинскепраксеунутарказнено
поправних система, болница и психијатријских клиника,
каоињиховоширењеучитавомдруштву.Фукоразвијаиде
јупаноптикона,перфектногсистеманадзора.Усвевидећем
системупојединциделајукаодасупосматрани,каодасе
надњимавршисталнаинспекција,пасамосталнокоригу
јусопственапонашања.Потомсеудруштвумноже„психо

48Bodrijar,Ž.нав.дело,стр.120.
49Sisk,D.(1997)Transformationsoflanguageinmoderndystopias,London:

GreenwoodPress,p.63.
50Adorno,T. (2001)TheCultury Industry: selected essays odmass culture,

London:Routledge,p.99.
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лозииситничиновнициморалнеортопедије”51.Циљједа
секажњавањемоникојикршепоредакуподобевољидру
штва,итосечинипутемкорекцијелошихсклоности.Дух
је„подручјенакоједелујевластсасемиологијомкаосвојим
инструментом”52.

Алекссесвакаконијелакопредао,инаставиојесвојеизвр
тањеуобичајенихзначења.Споља,онјепослушаниузоран
робијаш,којипоштујередипомажесвештеникуприликом
припремацрквенихслужењаузатвору.Чакимарљивочи
таБиблију,алињеговатумачењасусасвимегзотична.На
име,највишемуседопадајуклањаиратови,докмујеНо
виЗаветпретежнодосадан.Занимљивмујесамодеокада
ИсусодлазинаГолготу,иАлексуживазамишљајућисебе
каоримскогвојникакојибичујеХристакојиносикрст.Ди
сциплинаиспрванеможедаутиченаАлексовудушу,ион
остаје(не)моралноаутономан.Но,ЖилДелеззакључуједа
је„лудонасиљеАлексауПакленојпоморанџивањскасила
препреласкауслужбусулудогунутрашњегпоретка”53.То
јеипоентаФукоовекритикепросветитељства,којеуместо
разумаипрогресастваранехуманисистемнадзораиказни,
у којеммоћукидаљудску слободу.Тај аспекатпримећују
иХоркхајмериАдорно,пошторегиструјусимболичкона
сиље,којимсеразвијастрахилипрезирпремаодређеним
феноменима, или се конструише одвратност према неким
начинимапонашања54.

„Лудовико” третман којем је Алекс изложен мешавина је
фармаколошких и визуелних средстава. Као у изврнутом
Платоновоммитуопећини55,Алексјевезантакоданеможе
дасепомакне,нитидаокренеглаву,докизањеговихлеђа
„мађионичари”производесветлоснеилузијекојеонвидина
зидуи верује да су стварне.Улудачкој кошуљи,Алекс је
принуђендапосматраплатнонакојемнизнасилнихслика
следеједнезадругима,одтучауличнихбандидоделане
мачкихнациста.Узсликепрималеккојипојачавасугестију
иинсталираразликудобраизла,аФредерикЏејмсонпри
мећујеинаративнуиспрекиданосткојапојачаваукупанре

51Fuko,M.(1997)Nadziratiikažnjavati:nastanakzatvora,SremskiKarlovci:
IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.13.

52Исто,стр.99.
53Deleuze,G.нав.дело,стр.206.
54Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.100.
55Platon(2002)Država,Beograd:BIGZ.
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зултатморалногпреваспитавањаглавноглика,такоштосе
узБетовеновумузикувезујутоталитарнисимболи56.

Наконтерапије,Алексразвијаодбојностпреманасиљуна
чистофизиолошкомнивоу.Мучнинагаспречавадапочини
билокакавагресивниакт.Но,Кубрикнамстављадознања
даонајкојинеможедачинизло,којијепотпуноусловљен
дачинидобро,јестенаизгледузоранграђанин,алиисасвим
неслободнаособа,паклена,односномеханичканаранџа.И
обрнуто,онајкојинеможедачинидобронијеништавише
слободан.Справомсезатворскисвештеникуфилмупита
далиоватехникауопштестварадоброгчовека,анепрогра
мираниапарат.Доброизлосуопције,аонајконеможеда
бира,оннијеничовек.„Дечакнемаправогизбора,зарне?
Властитиинтерес,страходфизичкогболанавеогајенатај
гротескничинсамопонижења.Његовасенеискреностјасно
види.Онвишенијегрешник.Онвишенијенибићеспособ
нодадонесеморалнуодлуку”.

Такавграђанин јеподређенспољнимутицајима,нијеспо
собандаделујеморално.Саутилитаристичкогстановишта
стопакриминалајесмањена,каоипренасељеностузатво
рима,алипоценудасубјекатпостанеобјекат.Свештеник
бранињеговуслободуизбора,макартобиоиизбордачини
зло.Уместотога,намећемуседеловањеукатегоријамаин
тереса.Идејаоболу,анесамабол,представапатњејеоно
наштакажњавањециља.То јемедијски засићен субјекат,
чијијеживотрегулисан,безобзирадалијестварнокрими
налацилипацијент.Утерапеутскомдруштвуулогесепре
плићу. Сваки грађанин је у постмодерни псеудослободан
каои„излечени”Алекс57.Човек,премаКубрику,нијеРусо
овдобридивљаквећнеплеменитобиће,ипотребнесудру
штвенеинституцијекојећегаводити.Дакле,дасеизбегну
екстремиразобрученесубјективностиилисистемскогнаси
ља.

Али,Кубриковфилмпоказујенештоштосеможеобјаснити
речимаЕрнстаБлоха:„Законјошнијествориониједногве
ликогчовјека,алислободарађаистинскеколосеиекстрем
ности”58.Просветитељство јенастојалодапроизведепри
стојноинапреднодруштво,алипореддеструктивнихидео

56Jameson, F. (1995)TheGeopoliticalAesthetic: Cinema and Space in the
WorldSystem,Bloomington:IndianaUniversityPress,p.61.

57Gehrke,P.DeviantsubjectsinFoucaultandaClockworkOrange:crimino
logicalconstructionofsubjectivity,in:StanleyKubrick,film,andtheusesof
history,eds.Cocks,G.Diedrick,J.andPerused,G.(2006)Madison:Univer
sityofWisconsin,p.160.

58Bloch, E. (1982) Duh utopije, Beograd: Beogradski izdavačkografički
zavod,str.66.



152

НИКОЛА МЛАЂЕНОВИЋ

логијапроизводилојепојединцекаоконфекцију59.Сдруге
стране,Алексове уврнуте асоцијације и трансгресија кул
турногпоретка,попуттогаштоповезујемузикусадеструк
цијом,јесте,речимаЖилаДелеза,ремећењесвихкодоваи
самопроизводња, саморађање60. Сплет висококултурних
делаинасиља вид је издувног вентила, који поЏејмсону
доносиолакшањеу„досаднојинеподношљивојоствареној
Утопији”61.

Но,Алексникаданепрерастасопственепориве,нитисепре
обраћакаосвојакњижевнаверзија,којапостајепунолетнаи
одговорнаособа.КубрикјеизоставиодеоукојемАлексса
зрева,итаконајавиопериоднакондисциплинскемоћи.Као
штоСлавојЖижекнаглашава,вишенемазначајнијетензије
измеђуинституцијаиљуди,поштооневишенепокушавају
данормализујунаше„вражићкеперверзности”.Створенје
савезбунтовништваикорпорација62.Тојест,Алекскаороба
натржишту,којапоседујеизвеснуконтракултурнуоштри
цу,постајеирелевантанзакорпорацијуондакадапочненор
малнодасепонаша.Његовопресецањекласнихикултур
нихразлика,илитиремећењекодова,устваријеифинансиј
скиисплативо.Но,тимесеуКубриковомфилмујошвише
истичеистинскапротивречностљудскогдруштваикултуре.

Закључнаразматрања

Пренаглашавањеконфликтнељудскеприродеопштејеме
стохоливудскефилмскепродукције,ноуКубриковимфил
мовиматајупрошћениманичеанскинаративувекједекон
струисан на интересантан начин.Ако и постоји одређени
сукобдобраизла,ускладусклишеоминдустријекултуре,
Кубрикстајенанеочекиванустрану,билодајетохумани
зованамашинауОдисејиусвемируилинасилникАлексу
Пакленојпоморанџи.Обаактерасужртведруштваукојем
сеналазе,поштоихвладајућислојприморавадаобмањују
другеилисесамообмањују.Додуше,Алексисамприбегава
једноместетскомприкривањусопственогнасиља,такодаје
његовнаративлажанипреипослеконтактасапросвећеним
„васпитним”институцијама.

Усвојеврснојалтисеровскојпозицији,Алексникаднеисту
паизидеологије, самомења једандивљизадругидисци

59Horkheimer,M.iAdorno,T.нав.дело,стр.161.
60Delez,Ž.iGatari,F.(1990)AntiEdip:kapitalizamishizofrenija,Sremski

Karlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.14.
61Jameson,F.(1992)нав.дело,стр.86.
62Žižek, S. (2006) Škakljivi subjekt: odsutno središte političke ontologije,

Sarajevo:Šahinpašić,p.330.
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плинскиоблик,односно,уобаслучајаималажанодносса
стварношћу.Самозаваравањејеприсутнобилодајетоин
фантилнинадсаткојимаскиранасиље,илисузбијањеагре
сијенафизиолошкомнивоу.Интересантноједајетопара
лелновиђењупросветитељствакодХоркхајмераиАдорна,
којивидекакопоправљањељудскогкарактеракоједегене
ришеуфабриковањеконформизма,такоивезуумаинемо
рала,којакоддеСадаосветљаваудруживањезадовољства
иокрутности.Докједругиаспекатпросветитељствауства
риприкривенкодХоркхајмераиАдорна, уКубрикаон је
примаран,накончегаступајунаснагумеханизмидруштве
неконтроленасиља,каодасе,јелте,самопросветитељство
борипротивсопственихсвирепихкорена.

Обафилмаформалнопочињуничеанскимелементима,који
сепотомсуочавајусаразвијеномнаучнотехнолошкомци
вилизацијом,којанаизгледнесадржипрвобитнусвирепост,
ноКубрикполакопоказујесупротно,користећихладнора
товскеилибиополитичкепримере.Жанрнаучнефантастике
стогамујепослужиокаомисаониексперименткојимбипо
тврдиодајеидеалпросветитељствамалтененемогућ.Но,то
јесамонаизгледрадикалнаконстатација.Готовојетруизам
приметитидаједруштвобезконформизмаимасмедијског
обмањивањаподједнакоједнодимензионалнокаоипостин
дустријскодруштво.Увекморајупостојатидведимензије.

Нигдекритичкитеоретичаринисувиделимогућностживо
тасамоуоквирувисокеуметностиисоцијалистичкепри
вреде,којомсуевидентнобилиразочарани.Мањеоптими
стичко виђење просветитељства, прожетог контрадикција
ма,јестемосткојиприближаваФранкфуртовцеиСтенлија
Кубрика.КаоштопримећујеЕнтониГиденс(AnthonyGid
dens),Кубриковрефлексивниодноспремаризичнојмодер
ностиможесеназватициничкимпесимизмом,који сеиз
ругујеперспективамакојесу„оријентисаненабудућност”,
алиинахумористичкиначинвидисадашњост63.Цинизам
уствариотупљујепесимизам,неутрализујеанксиозност,и
производизнатнопротивречнијусликупросветитељства,у
којојјелажконститутивнидео.
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STANLEYKUBRICK’SCYNICALDIALECTICSOF
ENLIGHTENMENT

ANALYSISOFTHEFILMS2001:ASPACEODYSSEYAND
ACKLOCKWORKORANGE

Abstract

Thispaperanalysesdeceivingandselfdeceivingaspectsofsocietyin
StanleyKubrick’sfilms,whichillustratetheproblemsofenlightenment
from the perspective of critical theory and poststructuralism. A
Space Odyssey registers the source of Nietzschean power relations
in human nature.A violent humanity is the foundation of the one
dimensionalColdWarsocietyandwelfarestate,wheremisinforming
thecommunistsoritsownpopulationisjustifiedbya“highercause”.
Political interests deliver their own version of the truth. Pseudo
individualityandconformityarepresentnotjustonthisveryplanet,but
alsoamongastronautsinspace.Thefilmalsoshowsacountercultural
opposition,andthecritiqueofitisfurtherdevelopedinAClockwork
Orange. Kubrick does not accept a classic Marcusean view of the
second dimension.TheNietzschean nature forms both language and
actionofyouthsubcultures,andthedifferencebetweenthegoodand
the evil is rhetorically blurred.Aggressive hero becomes the victim
ofFoucauldianprisondiscipline, and forKubrick its consequence is
thelossoffreewilltomakemoraldecisions.Byprohibitinglyingand
violence,i.e.by“normalizing”,goodbehaviourstopsbeinganaction
of free will. Also, cruelty of the main character becomes a public
virtue(HorkheimerandAdorno’stotalitarianism),andbecomesuseful
to thesocialelites.Calculativeandsadisticaspectsofenlightenment
arebroughtincollision,withnoclearresolutions,forminglifeinthe
risky and reflexivemodernity. Kubrick’s dialectics of enlightenment
cariesacynicalimplicationthatliesandviolencearebothenemiesand

constituentsofenlightenment.

Keywords:dialecticsofenlightenment,film,StanleyKubrick,media
culture,ideology,criticaltheory,poststructuralism
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Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у 
Косов ској Ми тро ви ци, Фи ло зоф ски фа кул тет – Ка те дра за 

ен гле ски је зик и књи жев ност, Ко сов ска Ми тро ви ца
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ФИЛИПК.ДИКУ 
АМАЗОНОВОМДВОРЦУ

Сажетак:СеријаЧовекувисокомдворцуприметносеразликујеод
романаФилипаК.Дикапокојемјеснимљена,аливерностадапта
цијесвакакојеизгубиладоминантноместоутеоријиикритици.
Уколикосерелевантнимкритеријумомзавредновањеадаптаци
јесматрауспешноступревођењуипреношењуидејакњижевног
дела, ова серијато није успела да уради.Она уводи и наглаша
ваелементекојипроизводе,интензивирајуиумножавајуДиково
лажно лажно уместо оних који доприносе спознаји унутрашње
истине.Усредсређивањемна површинске последице губитка ра
та,аненаАмерикукаоауторитарнутворевинуукојојсе,због
бесомучнерепликације,несамопредметима,негоистварностима
вишенеможепоузданопотврдитиаутентичност,онанеуспева
даукаженакључнедруштвене,економскеиполитичкепроблеме
идилеметадашњегисадашњегдоба,каоштотоДиковеједин
ственефикционалнестварностичине.Идејалажноглажног,на
жалост, гледаоцима је најуспешније пренетатрансформацијом
романаупроизводсапотенцијалом забесомучнорепликовањеи
комерцијалнуексплоатацију.

Кључне речи: адаптација, научна фантастика, фикционалне
стварности,аутентично,лажно

Научнофантастичнекњижевневизијеразвојаљудскогдру
штва понекад застрашуjуће успешном способношћу екс
траполацијеипредикцијеуказујунанекеоднајзначајнијих
проблема и дилема с којима се суочава савремени човек.
Овоготоводијагностичкосвојствонаучнофантастичнекњи
жевности,укорењеноуспекулативнимпремисама,научно
технолошкиминовацијама,слободимаштеиспремностида
искоракомунепознатоградимостизмеђуфантастичноги
стварног,причемутренутноувидуимамоделанасталау
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периодуодшездесетихдоосамдесетихгодинапрошлогве
ка,заслужнојештосубројниелементификционалнихбу
дућностипрепознатљивииусавременојстварности.Ипак,
читањеданас,изперспективевременакојејеубројнимна
учнофантастичнимделимаописанокаобудуће,показуједа
нисусвадела,нитисвиписци,једнакоуспешниупредви
ђањубудућности,збогчеганијелакоодолетиконстатацији
дајевремесустиглописце,чакпрестиглодомашајњиховог
књижевногувидаубудућност,скојимсежанрпречестопо
везује.Међутим,тобибилоклишетирањебројнихнаучно
фантастичнихделаињиховосмештањеудоменокултног,
чемусенереткоисамиписциопиру.

ФилипК. Дик, један од најзначајнијих америчких писаца
научне фантастике, у својим делима заснованим на идеји
плурализма стварности, није успешнопредвидео конкрет
недогађајеитехнологијубудућности,алијестедијагности
коваодилемеиразвојпроблемаскојимасечовексуочава
данас – а то су опасности глобализације, комодификације
изамагљивањанекадајаснихграницаизмеђуприродноги
произведеног,чијајепоследицанемогућностјасногразгра
ничавањааутентичногикопије,нанивоупредмета,појава,
људскогбића,чакистварности.ФилипК.Дик јесматрао
да научна фантастика нема улогу да предвиђа будућност;
„научнофантастичне књиге и приче”,1 како је изјавио у
интервјууГрегуРикману (GreggRickman), „не треба оце
њиватинаосновутогадалисусеописанидогађајизаиста
догодилиилине, јербиу томслучајупостојала једнана
учнофантастична књига. Само једна права.”2 Уколико се,
уз наведенуДикову тврдњуи особеностињеговепрозе, у
обзирузмуинаучнетеоријеопостојањумултиверзума,ја
сноједајепогрешноинеоснованоинсистирањенапредик
тивнимсвојствимажанра,каоисвођењенаједно,јединои
аутентично,билода суупитањуприче, књиге,предмети,
људии/илистварности,јеруколиконемаједнеправествар
ности, онда нема ни једне будућности, па самим тиме ни
самоједне,правенаучнофантастичнекњиге.Овозначида
су, потенцијално, све оне праве. Или пак да ниједна није
права.Бројнадела,читанаувремекојеописујукаобудуће,
потврђујудасеупредиктивнасвојстванаучнефантастике
нетребапоуздати.Могућејенавестиибројнепримереис
куставакојипоказујудајестварностпрепунаилузија,обма
наипогрешне,илибардругачије,перцепције,штојечини

1 Свинаводиизнепреведенелитературедатисуупреводуаутораовог
текста.

2 Цитирано у: Vest, J. P. (2007) Future Imperfect: Philip K. Dick at the
Movies,WestportCT:PraegerPubishers,p.178.
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сличномнаучнофантастичнојкњижевности.Уовомвртлогу
тврдњи,којесемеђусобнонегирајуипотврђују,налазисеи
стваралаштвоФилипаК.Дика.

Дауовомвртлогумождаимаиистинепоказујупреклапа
њаизмеђуфикционалнихстварностиитакозваногстварног
света, подручја подједнако у домену фантастике и ствар
ности, која књижевне визије будућности трансформишу
уогледала, каткадискривљена, у којима сеназируодрази
садашњости.Актуелносттаквиходразапотврђујерастпо
пуларности научнофантастичне прозе, чему доприносе
упечатљивост књижевних визија и лакоћа саживљавања с
њима,упркосбројнимодступањимаодпознатестварности,
анарочитосвебројнијифилмовиисеријеснимљенипона
учнофантастичним делима, о чијој популарности сведочи
бројнаучнофантастичнихнаслованалистаманајгледанијих
филмоваињиховкомерцијалниуспех,штозаузвратдоводи
до пораста броја продатих примерака књига по којима су
адаптацијеснимљене.

ИзмеђупрозеФилипаК.Дикаифилмскеиндустријетакође
јеразвијеновакавузајамнокористаникомерцијалноуспе
шаноднос.ФилмИстребљивач(BladeRunner,1982),рађен
поромануСањајулиандроидиелектричнеовце?(DoAndro
idsDreamofElectricSheep?,1968),првајефилмскаадапта
цијаједногњеговогдела.Наконовогфилма,какоВест(Vest)
примећује, Диково целокупно стваралаштво – 125 прича,
46романа,ивише збиркикореспонденције,добијајунова
издања(илисепопрвипутпојављујууштампи).3Упред
говоруДиковебиографије,ЛоренсСатин (LawrenceSutin)
растпопуларностиДиковепрозеуамеричкојкултуриради
јеприписујењеговомсписатељскомталентунегофилмским
адаптацијама,одкојихсубројнијесамоонерађенеподели
маСтивенаКинга.4Данас,заразликуод2005.године,када
је објављено издање ове биографије с поменутим предго
вором,иакојеснимљензначајанбројфилмовапоДиковим
романимаипричама,тешкојепоредитибилокогписцаса
комерцијалношћуибројемадаптацијаКинговихдела.

СатинфилмскеадаптацијеДиковихдела,изузевИстребљи
вача,сматраужасним–ШварценегеруТоталномопозиву
(TotalRecall,1990)нијенипокушаодадочарапротагонисту
романа,доксуостале,одУљеза(Impostor,2001)доИспла
те (Paycheck, 2003) успеле у ономешто је, када јеДику

3 Ibid,p.179.
4 Sutin.L.(2005)DivineInvasions:ALifeofPhilipK.Dick,NewYork:Carol

&GrafAvalon),p.XI.
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питању,реткослучај–дасепубликаузњихдосађује.5За
разликуодСатина,ЏејсонП.Вест,узпохвале,утицајидеја
имотиваизДиковихделапримећујеиусеријамаифилмо
вимакојинисуњиховадиректнаадаптација,наводећипар
десетинапримера,међукојимасутрилогијаМатрикс(The
Matrix,19992003),Отвориочи (Abre losojos,1997)иње
гов амерички римејкНебо боје ваниле (Vanilla Sky, 2001),
Дванаест мајмуна (Twelve Monkeys, 1995), Шесто чуло
(The Sixth Sense, 1999), Свемирска крстарица Галактика
(BattlestarGalactica,20042009).Овеибројнедругепознате
наслове, какоВестпримећује, сДиковимделимаповезује
мотивкрахастварностиилинемогућностразликовањаједне
стварностиоддруге,иливишењих.6

Спискунасловаповезанихнаведениммотивомдивинтер
нет продаје,Амазон, додао је још једну директну адапта
цију, серијуЧовек у високом дворцу (TheMan in theHigh
Castle,2015)снимљенупоистоименомромануФилипаК.
Дика (1963). Роман и серија описују алтерантивну ствар
ностукојојсуседогађајиодигралидругачијенегоупозна
тојисторији–наконпобеде силаОсовинеуДругомсвет
скомратуСједињенеАмеричкеДржавепостајуокупирана
територија.Јапанконтролишезапад,такозванеПацифичке
Америчке Државе (ПАД), Немачка је окупирала источни
деоземље,аизмеђуњихсеналазирелативномаланеутрал
натериторијаДржаваСтеновитихПланина.Уовомсвету,
ликовисусуоченисамогућношћуда,осимстварностиуко
јојживе,постојеидруге,немањестварнестварности.

ЗаразликуодагресивнихитехнолошкинадмоћнихНемаца,
чије освајачке, идеолошкеи економске амбиције подрива
јукрхкисавездвепобедничкесиле,претећидаескалирају
уотворенвојнисукоб,одмеренијиисаосећајнијиЈапанци
показујусклоностдаупознајукултурупокорененације,да
јеподражавају,чакдасепоистоветесамеричкимначином
живота. Њихова жеља да поседују предмете из америчке
предратнепрошлостидобијаразмереопсесијезбогкојесу
имућнипојединциспремнидапотрошезначајнесвотенов
цанавреднеантиквитете,каоштосупримерциоружјаиз
Америчкогграђанскограта,алиинаготовобизарнеколек
ционарскепредметеиз америчкепопуларне културеипо
трошачкеисторије,каоштосусатовисликомМикијаМау
са,затварачизабоце,картеисличицеизпаковањажвакаћих
гума.Будућида је потражња већа одпонуде, на тржишту
антиквитетаиуметнина,узоригиналнепредмете,продају

5 Ibid.
6 Vest,J.P.op.cit.,pp.176177.
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сеиреплике,брижљивообрађенифалсификатитешкора
зазнатљивиодоригинала.СједињенеДржаве,уобјективној
стварности војно и технолошки супериорна светска сила,
уфикционалној стварности романа сведене суна колони
јузапроизводњуфалсификованихсведочанставасопствене
прошлости.

ФренкФринк,прикривениЈеврејизПацифичкихАмерич
кихДржава,радизакорпорацијуВајндамМетсонучијем
супроизводномпрограму,осимлегалнихпроизвода,ифал
сификати пласирани на тржишту америчких предратних
уметнинаипредмета.ОсимФренка,усеријисепојављују
идругиликовиизромана:ЏоЋинадела,презименапроме
њеног у Блејк, који ради заНемце и имамисију да убије
Хоторна Абендсена, писца забрањене књиге; затим јапа
нофилРобертЧилдан,власникантикварницесамеричким
уметнинама;РудофВегенер,НемацкојидолазиуПАДда
упозори Јапанценапретњуоднемачкогнапада;Нобусуке
Тагоми,високопозициониранислужбеникјапанскевладеу
трговинскојмисији,каоиЏулијанаФринк,7која јеукњи
зибившасупругаФренкаФринкаиживидалекоодњега,
унеутралнојзони,докусеријињихдвојеживезаједнокао
невенчанпар.Овојесамоједнаодбројнихразликаизмеђу
романаисерије.

ЉубавнаавантураизмеђуЏулијанеиЏоа,укњизисурово
окончанањеговимпререзанимвратомнаконштоонаоткри
јењеговунамерудаубијеАбендсена,усеријијеразвијенау
значајандеозаплетаиЏулијанајетакојанакрајупоследње
епизодепрвесезонеЏоуспашаваживот.РобертуЧилданује
усеријипридатмногомањизначајнегоуроману,укојемсу
судбинесвихликоваипоследицењиховихпоступакамного
директнијеповезанеииспреплетене.Френкусеријиимасе
струисестриће,накончијегпогубљењапреузимаактивнију
улогууотпоруокупаторуипланираубиствојапанскогпре
столонаследника.Џулијана,такође,имасестру,којајенепо
среднопресмртиуплићеуопаснумисијуношењаспорног
видеозаписананеутралнутериторију.ЕдМакарти,скојим
Френкуромануправиоригиналнинакит,усеријидоживља
вадругачију судбину,докРудолфВегенеру суштиниима
истуулогу,маданемаистивојничин.

Нијенеоправданоуадаптацијууводитиелементекојијечи
недругачијомодделапокојем јеснимљена.РобертСтем
(RobertStam)уесеју„Мимоверности”примећуједаликови
могупретрпетисуптилнепроменеуфилмскимадаптација
ма,укојима,иакоонеимајутенденцијудажртвују„вишак”

7 УпреводуроманањеноимејетранскрибованоуЈулијана.
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ликоваизромана,постојеслучајевикадаседешавасупрот
но–додавањеновихликова.8Једанодпримерајеисерија
Човекувисокомдворцу,сбројнимликовимакојихуДико
вомроманунема.Међуњима,најзначајнијуулогуимаЏон
Смит,вишивођагрупе(Obergruppenführer),Џоовналогода
вацивођаакцијенеутралисањапокретаотпорауЊујорку.
ЛемјуелВашингтон,Карен,Рандалидругичлановипокре
таотпора,паисампокрет,такођепостојесамоусерији.У
роману нема ниЧовека с оригамијем, нацистичког агента
послатог на неутралну територију да елиминише чланове
отпора,каониШерифа,ловцанауцењенеглаве,којиноси
колекцијуфлашицасапрстимасвојихжртава.Новоуведени
ликови,тебројнедругеизмене,серијучинеупадљиводру
гачијомодромана,збогчегасезањунеможерећидајење
говавернаадаптација.Међутим,верностадаптацијеодавно
јеизгубиладоминантноместоутеоријиикритици, где је
њензначајоспорендругимпитањимаикритеријумима.

ПроблематичнапитањаикритеријумеТомасЛич(Thomas
Leitch) сумирау есеју „Дванаест заблудау савременој те
оријиадаптације”,9некеодкојихсу:дасуразликеизмеђу
књижевног и кинематографског текста укорењене у су
штинскимособинамамедија,дасукњижевнитекстовивер
балниафилмскивизуални,дасуроманибољиодфилмо
ва,дароманистварајукомплекснијеликовеодфилмовајер
имајудиректнијиипотпунијиприступстањуумаликова,да
суизворнитекстовиоригиналнијиодадаптација,каоидаје
верностнајадекватнијикритеријумзаанализуадаптације.

НанеоправданостверностикаовредносногкритеријумаРо
бертСтемуказујеобјашњењемда,кадакажемодаадапта
цијанијевернаоригиналу,тоуказујенаразочарањезбогње
ногнеуспехадапренесесуштинутекста,тематскеиестет
скеособеностикњижевногизвора.10Стемовимсугеришеда
јеверностискључивостварличногисубјективног,емотив
ногставапремакњижевномделуињеговојадаптацијиза
снованогнанашемосећајудасунекеадаптацијебољеод
других,докнекенеуспевајудаоствареоноштоуроманима
највишеценимо.Ипак,какоонзапажа,каоштосвакитекст
можебитисхваћеннабезбројначина,свакироманможеда

8 Stam, R. Beyond Fidelity:TheDialogics ofAdaptation, in:Film and Li
terature:An IntroductionandReader, ed.Corrigan,T. (2012),NewYork:
Routledge,p.84.

9 Leitch,T.TwelveFallaciesinContemporaryAdaptationTheoryin:Filmand
Literature:AnIntroductionandReader,ed.Corrigan,T.(2012),NewYork:
Routledge,pp.104122.

10Stam,R.op.cit.,p.75.



163

МЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ

створибезбројадаптација.11Стемнаводивишеразлогазбог
којихсматрадајеверностнеадекватанкритеријумзавред
новањеадаптације.Например,докчитамокњижевнодело,
стварамозамишљенимизансценроманаууму,затоштога
читамокрозпризмусопственихподсвеснихжеља,надања,
утопија. Још једанпример јепишчевописособекаолепе
–читаоцитуособузамишљају,паречиуромануимајувир
туалнозначењејер,безобзиранатоколикојеописдетаљан,
читаоцидеоувекдопуњавају у својимумовима, док је за
улогууфилмунеопходноодабратиглумца,чијалепотамо
жданеиспуњавасвачијаочекивања.Оноштојеуопштено
у текстуморадабудеконкретнонафилму, те сампроцес
снимања аутоматскиправи разлику.Сходно томе, верност
не требадабудеискључивиметодолошкипринцип, јер је
могуће закључити да је адаптација аутоматски другачија
збогпроменемедија,пајепитањедалијеонауопштемо
гућа.12Коначно,Стемпостављапитање–верностчему?Да
литребабитивераннамерамааутора?Којесунамере?Како
ихутврдити?Којемелементуауторстватребабитиверан?
Биографскомаутору?Наратору?Стилу?Тачкигледишта?13

Имајућиувидунаведено,постављасепитањесврсисходно
стианализеадаптацијепоређењемсделомнаосновукојег
јенастала.Ипак,каоштотонаведенитеоретичариуказују,
аунаредномслучајуисамауторделапокојемјеснимљен
филм, одступања од оригинала, као што су изостављање
деловаиубацивањеновихликоваи елемената радње,ни
су увек неоправдана, нити нужно увек изазивају негатив
некритике.КакоДикнаводи,РидлиСкот(RidleyScott)му
јепризнаодамујероманСањајулиандроидиелектричне
овце? био тежак за читање, докњему самом читање сце
наријаИстребљивачанијепредстављалоникакавпроблем.
Такође,мадасценарионијеимаомноговезескњигом,био
мујесјајан,чакунекурукубољиодње–сматраоједасу
сукобандроидасљудима,њиховомеђусобноубијањеиоп
штазбркавеомаузбудљивизагледање.

„Ипак,небистежелелидамојроманвидитенаекранујер
јепунљудикојиразговарају,каоизбогличнихпроблема
протагонисте.Таквиелементисенепреводенаекран.А
заштоихипреводити,кадајероманпричауречима,док

11Ibid,p.80.
12Ibid,p.75
13Ibid,p.77
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јефилмдогађајупокрету?Незовуихузалудпокретним
сликама.Јанемампримедби.”14

Каописац,желеоједавидинекеодсвојихидејанафилму,
анесамоспецијалнеефекте,којимајеприписаофасцинан
тануспехнаучнофантастичнихфилмова.Његовоискуство
ипримерИстребљивача,укојемсуидејеизроманауспе
шнопренетенаекран,потврђујудаадаптацијеимајусмисла
идасе,упркосразликама,дваделамогупоредити,уколи
косеимајуувидунесамоособеностиобамедија,негои
специфичноститрансформацијесадржајаиз једногмедија
удруги.Осимшто,такође,неистичеверносткаозначајан
критеријум,Диккористиреч„превод”,којуиСтемпредла
жеуместоверностијеруказујенапринципијелнанастојања
карактеристичназаинтерсемиотичкутранспозицију,укљу
чујућинеизбежнепредностииманесвакогпревођења.15

АндреБазен(AndréBazin),францускифилмскикритичари
теоретичар,сматрадајероманјединственасинтезаначију
молекуларнуравнотежупроменаформеаутоматскиутиче.
Форма је,какоБазеннаводи,знак,видљиваманифестаци
јастиланераздвојиваоднаративногсадржаја,пајеверност
форми, књижевној или било којој другој, илузорна. Базен
јепротивверностикаопримарногкритеријумазафилмску
адаптацијуи сматрадапроцес адаптације требадаоства
рикинематографскиеквивалентназначењаформи,затошто
ликови,причеизначењаизроманапостојемимоповршин
ског стила, те другачијим формалним еквивалентима они
могубитиједнакопредстављениудругачијеммедију.16

У серијиЧовек у високом дворцу дело Хоторна Абендсе
на јепример таквогдругачијегформалног еквивалента.У
ДиковомделуАбендсенјенаписаоСкакавацпритиска,ро
ман забрањен на територијама под немачком окупацијом
због описа контроверзног алтернативног света у којем је,
у одређеном тренутку, дошло до прекида континуитета с
познатомисторијом.УАбендсеновомромануАмерикани
је поражена, силеОсовине су изгубиле рат и немачка су
ровост је заустављена. Пратећи аналогију превода текста
Диковогроманаусерију,преводомАбендсеновогтекстау
формувидеозаписа,метатекстСкакавца,романунутарро
мана,постајеметафилм,видеозаписунутарвидеозаписа.

14Dick,P.K.UniverseMakers…andBreakers, in:TheShiftingRealitiesof
PhilipK.Dick:SelectedLiteraryandPhilosophicalWritings,ed.Sutin,L.
(1995),NewYork:Vintage/RandomHouse,pp.104105.

15Stam,R.op.cit.,p.80.
16Bazin,A.Adaptation,ortheCinemaDigest,in:FilmandLiterature:AnIn
troductionandReader,ed.Corrigan,T.(2012),NewYork:Routledge,p.58.
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Превођењемје,уовомслучају,очуванеквивалентаноднос
измеђуфикционалнестварноститекста/серијеиуњуумет
нутеалтернативнестварностиметатекста/метафилма,каои
еквивалентноискуствоперцепције,тојестмедијапутемко
јегчитаоци/гледаоциперципирајуфикционалнустварност
Човекаувисокомдворцу,аликовиалтернативнустварност
унутарње.

Делови приче могу бити изостављени из адаптације због
неопходног кондензовања романа у филмски запис. Ка
коВест примећује, РичардЛинклејтер (RichardLinklater),
РидлиСкотиЖеромБоаван(JérômeBoivin)токомрадана
Тамномскенирању(AScannerDarkly,2006),Истребљивачу
иБаржоу(Barjo,1992)моралисудасведуроманеодпре
ко 200 страна нафилмску дужину.УИстребљивачу то је
постигнуто избацивањем свих експлицитних референци и
делова који се односе на мерцеризам.17 Сличном захвату
прибегавајуиауторисеријеЧовекувисокомдворцу,посве
ћујућиКњизипроменасвеганеколикоуспутнихреференци
икадрова.

Јиђинг–Књигапромена,којууалтернативнуАмерикудо
носе јапански бизнисмени и бирократе, има вишеструку
улогу.Онауказујенапостојањезначајнихсличностиизме
ђуЈапанацаистановникаамеричкихдржаваподњиховом
окупацијом.КаоштоЈапанцикупујуисакупљајупредмете
изамеричкепредратнеисторијеикултуре,наговештавају
ћисвојеврстанпокушајидентификацијесњом,Американци
опсесивноконсултујуовукњигу,којабрзопостајенеизбе
жносаветодавносредствозадоношењесвихважниходлу
ка.НазначајКњигепроменауказујумистичнихексаграми,
којечитаоцидобијајукаоодговоренасвојапитања.Госпо
динТагомиконсултујеКњигуизстрахадајесвојимпоступ
цима одлутао одТаоа и као одговор добија хексаграм 47,
чијезначењеје„Угњетавање,исцрпљење”.18,19Видевшида
сејапанскомбрачномпаруКасурадопаопоклонкојиимје
донео,РобертЧилданњеговуулогуиреакцијупрималаца
видикао„приношењежртве”и„помазање”,20тојестдоводи
гаувезусаистимхексаграмомкојидобијаиФренкФринк

17Vest,J.P.op.cit.,p.158.
18Dik,F.K. (2008)Čovekuvisokomdvorcu (prev.Rajković,M.),Beograd:

Alnari,str.132.
19Осимпреводаназивахексаграмауроману,доступнисуипреводи:„Те

шкоћа”уиздањуAlbahari,D.ur.(2005)Jiđing,desetkrila:knjigaprome
ne,SremskaMitrovica:Tabernakl;„Исцрпљивање”уHuang,A.(2009)Sve
obuhvatniJiĐing/definitivniprevodtaoističkogmajstoraAlfredaHuanga,
Beograd:Babun.

20Дик,Ф.К.нав.дело,стр.138.
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кадапитадалићедобитиновацодбившегпослодавца,ато
јеброј47,учијемописујенаведенода„[ч]овекупомажеда
приносижртвеидајепомазања”.21

Књигапроменајенеопходназатумачењеједнеоднајзначај
нијих,могућих,алинеинедвосмислених,потврдаистини
тостисветаописаногуАбендсеновомроману–доживљаја
господинаТагомијакадагаброш,којијенаправиоФренк,
преносиудругустварност.Вредностброшунедајеизглед,
нитиматеријалодкојегјенаправљен,неговукојионсадр
жи.Ву,„мудрост”или„разумевање”,22обичносе,какого
сподинКасурауромануобјашњава,„налазинанајнеуглед
нијимместима.”

„Човекдоживљавасвестовууутаквимотпацимакаошто
сустариштапилизарђалаконзерваодпивакрајпута.То
јерелигиознидоживљај.Овдејеједанмајсторставиовуу
предмет,уместодасамопосведочивукојисетуналази.”23

ГосподинТагомиистинузакојомтраганеможедаспозна
чулима:видом,слухом,мирисомидодиром.АутопутЕмбар
кадероиобличјањемучуднихаутомобилауалтернативном,
прљавом,бучномСанФранцискуукојемон,каоЈапанац,не
уживаочекиванупажњуипоштовање,говоремудајеизван
познатестварности,изван„свогсвета,свогпростораивре
мена”.24Улажнојстварности,потенцијалнопрепунојфал
сификатаиобмана,самопредметсистинскоменергијомвуа
можедаоткријеистинугосподинуТагомију.Етеричнаснага
аутентичнихпредметаирукотворинаразоткриваплурали
замстварности,збогчегасвиликовиинстинктивнотежеда
ихпоседују.РобертаЧилданаужасавамогућностдасу,уз
револверзакојидобијапотврдудајефалсификат,јошнеки
предметиуњеговојпонудилажни.ГосподинТагоми,након
штоубијеНемцекојижеледасепробијудоњеговеканце
ларије,жели револвер да замени за предмет који није ла
жан,за„некустваркојаимапотврђениисторијат”.25Чилдан
иТагоми,попутФренка,којипочињедаправиаутентичне
предмете,илиЏулијане,којакрећекаАбендсенудасазна
истинуоњеговојкњизи,паисамогАбендсена,којијена
писаоСкакавца–потврдомоаутентичностипредметаујед
ножеледапотврде,илиоспоре,аутентичностстварностии
себеуњој.

21Исто,стр.132.
22Исто,стр.226.
23Исто,стр.227.
24Исто,стр.229.
25Исто,стр.289.
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Попутпредметакојисадрживу,хексаграм61,„Унутрашња
истина”,26,27нудиверзијумогућеистинеоустројствуствар
ности.НаконсазнањадајеАбендсенкњигуписаокористе
ћиКњигупромена,ЏулијанаКњигупитазаштојенаписала
Скакавцаикаоодговордобијахексаграм61,каоигосподин
Тагоми,којиКњигуконсултујенаконубистваагенатанемач
кебезбедноснеслужбе.

СпознајаунутрашњеистинеодразјеДиковетеориједасва
кипојединацмождадоживљавазасебну,другачију,сопстве
нустварност.

„Можда свако људско биће живи у јединственом све
ту,приватномсвету, светукојисеразликујеодоногко
јинастањујуидоживљавајудругаљудскабића.Атоме
јенавелодасезапитам.Уколикосестварностразликује
одособедоособе,можемолиондадаговоримооједин
ственој стварности, или би пре требало да говоримо о
вишестварности?Уколикопостојивишестварности,да
лисунекеистинитије (стварније)оддругих?Шта је са
светомшизофреничара?Мождајеједнакостваранкаои
нашсвет.”28

ПопутАбендсена,ДикјеЧовекаувисокомдворцуписаокон
султујућиКњигупромена.29Неопходнојеиматиувидудаон
Књигунијекористиокаопророчиште,негодабидобиопо
тврдусвојихтеоријаовремену,шизофренијииперцепцији
стварности, које се значајно разликују од општеприхваће
нихтеорија (устварностиукојој јеживео).Уесеју„Ши
зофренијаиКњигапромена”ДикобјашњавадајеуКњизи
уочиопринципупоредивсањеговимсхватањемперцепције
шизофреничнеособе, која стварностдоживљавакаода се
сведешавасада,безосећајалинеарногтокавремена.Ова
квуперцепцијуонјепоредиосдоживљајемгледањафилма–
заразликуодвећинељуди,којистварностдоживљавајули
неарно, кадар по кадар,шизофреничне особе све кадрове
видеистовремено.Овостањебезподеленапрошлост,сада
шњостибудућност,којеонназивасинхроницитет,уКњизи
променаомогућаваувидуванвременскесиле,штозначида
она не прориче, него омогућаваформирање претпоставки

26Исто,стр.309.
27„Увид(унутрашњаистина)”уиздањуАлбахариД.нав.дело;„Унутра

шњаИскреност”уХуанг,А.нав.дело.
28Dick,P.K.HowtoBuildaUniverseThatDoesn’tFallApartTwoDaysLater,

in:TheShiftingRealitiesofPhilipK.Dick:SelectedLiteraryandPhilosophi
calWritings,ed.Sutin,L.(1995),NewYork:Vintage/RandomHouse,p.261.

29Dick,P.K.Schizophrenia&TheBookofChanges,in:TheShiftingRealities
ofPhilipK.Dick:SelectedLiteraryandPhilosophicalWritings,ed.Sutin,L.
(1995),NewYork:Vintage/RandomHouse,pp.181182.
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омогућностимакојепиталацизсвојеперспективелинеар
ногпоимањавременадоживљавакаобудућност.Збогсин
хроницитета, какоДик објашњава у есеју,Књигу промена
редовномогудакористесамошизофреничнеособе.Дели
мичношизофреничнеособетребадакористекњигусамоу
одређенимситуацијама,запитањаодизузетногзначаја,док
остали,којинисушизофренични,одговореуњојтребада
тражештојеређемогуће.Имајућиовоувиду,свиликови
уроманусупотенцијалношизофреничнијерКњигуредов
нокористе,штозначидасуњиховисветовимождаједнако
стварникаоинаш(и).

ЗаразликуодИстребљивача,укојемсеизостављањемер
церизманијеодразилонаидејугубиткаљудскостииинди
видуалностизбогбесомучнерепликацијеикомодификације
свега,укључујућипредмете,људе,паисамдоживљајствар
ности, у серијиЧовек у високом дворцумаргинализовање
Књигепроменабезадекватногеквивалентазапреношење,
тојестпревођењепримарнихидејаизромана,ускраћујенај
значајнији механизам спознаје унутрашње истине.Књига
нијеуспутнапојава,нијекултуролошкифетиш,ниједекор
засликовитијепредстављањенеобичностикултуредругог,
неамеричкогнарода,нијеунутрашњиточкићмеханизмачи
ју улогупростом заменомможе дапреузме други точкић.
Она је спољашњиоквирунутар којег се сведогађа, садр
жиодразесвихалтернативастварностииуказујенапосто
јањемноштваинтертекстуалнихуниверзума,укојем један
текст,самимтимиједансвет,нијемањеиливишезначајан
оддругог.

Дик је покушавао да пронађе одговоре на два суштинска
питања:„Шта јестварност?Штачиниаутентичнољудско
биће?”Заразликуодпрвогпитањанакоје,какојетоисам
признао,нијеуспеодапронађеодговор,вероваоједајена
другопитањемогућедатиконкретнеодговоре.30

„Бомбардовањепсеудостварностима веома брзо почиње
дастваранеаутентичнељуде,лажнељуде–лажнекаои
подацикојиихпритискајусасвихстрана.Моједветеме
сууствариједнатема;сједињујусеуовојтачки.Лажне
стварности створиће лажне људе. Или, лажни људи ће
створитилажнестварностииондаихпродатидругимљу
дима,чимећеихнакрајупретворитиусопственефалси
фикате.Такозавршимослажнимљудима,којиизмишља
ју лажне стварности и онда их продају другим лажним

30Dick,P.K.HowtoBuildaUniverseThatDoesn’tFallApartTwoDaysLater,
in:TheShiftingRealitiesofPhilipK.Dick:SelectedLiteraryandPhilosophi
calWritings,ed.Sutin,L.(1995),NewYork:Vintage/RandomHouse,p.278.
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људима.ТојесамоједнавеомавеликаверзијаДизнилен
да.МожетедаиматеПиратскувожњуилиЛинколновси
мулакрумилиЛудувожњугосподинаЖапца–можетеда
иматесвењих,алиниједнанијеистинита.

Уписањусамсетоликозаинтересоваозалажно,дасам
накрајудошаодоконцепталажноглажног.Например,
уДизнилендупостојелажнептицекојераденаелектро
моторе,које гракћуикрештедокпролазитепоредњих.
Замислитедасеједненоћисвимиушуњамоупаркспра
вимптицамаињимазаменимоовевештачке.Замислите
ужаскојибиосетилизваничнициДизнилендакадабиот
крилиокрутнупревару.Правептице!”31

Уроману, улогу правих птица у лажној стварности имају
Књигапромена,АбендсеновроманиФренковброш.

„Дикова проза наговештава одсуство праве индивиду
алности у постиндустријском и постхуманистичком
друштву,чијустварностчинерепликебезоригинала.У
таквојсимулацијистварностијављајусепукотинеине
логичности,ситнегрешке,којепоказујудастаквимси
стемиманештосуштинскинијеуреду.”32

Осимштоједискутабилноколикојеиндијанскатрадиција
аутентичноамеричкауконтекстуАмерикекаквуданасзна
мо,фалсификованкомадиндијанскогнакитаусерији,као
еквивалентброшуизромана,иакојеонФренковарукотво
ринаисадрживу,покушајјеизградњевезесаутентичном
стварношћупредметомкојиније„аутентичноновастварна
лицуземљином”,33збогчегајеонпопутлажнептицеуза
бавномпаркулажнестварности.Маргинализовањезначаја
Књигепроменаиаутентичнихпредмета,индикаторалажног
устварности,атимеилажностистварности,лишавасерију,
ликовеуњојигледаоцемогућностидапронађуодговорена
питањазакојимајеДиктрагао.

Романуказујенарадикалнодругачијепоимањестварностии
америчкогначинаживотауњој,штосеријатакођенеуспева
дапренесе.Заразликуодстварностиромана,укојојјежи
вотуисточнимдржавамапопутборавкаувојсци,„урадним
логорима”,у„спаваонамаштоихимајунаистоку”,гдељуди

31Исто,стр.263264.
32Jakovljević,M.(2015)AlternativnestvarnostiFilipaK.Dika,KosovskaMi

trovica/Beograd: Filozofski fakultet KosovskaMitrovica/Makart doo., str.
183.

33Dik,F.K. (2008)Čovekuvisokomdvorcu (prev.Rajković,M.),Beograd:
Alnari,str.228.
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морајуда„устајууполаседамујутру,узвојнумузику“,34у
серијијеонготоворепликапознатеамеричкестварностиса
налепљенимсвастикама.ЏонСмит,нацистачијеимејето
ликоуобичајенодасимболишеодсуствоиндивидуалности,
живитипичноамеричкимпородичнимживотом,утипичној
америчкојкући,утипичномамеричкомпредграђу.

Идејапостојањапокретаотпораусеријипотенцираочеки
вану,моралноисправну,физичку реакцијупокореног аме
ричкогстановништва,јерјеидејадаокупиранаАмерикане
пружаотпорнезамислива.СличнуулогуимаиФренковне
довршенипокушајубиства јапанскогпрестолонаследника,
ехоатентатанаКенедија,чијејеубиствосинонимзаударац
усрцесистема.Отвореноконфронтирањезарадостварења
циљеваунескладу је спорукомкњиге.Променеу свести
и перцепцији стварности нису неопходне због окупације
државе и гашења демократије, него због унутрашње пра
знине,илузиједаљудиживеправеживоте.Покретотпора
укњизинепостоји,каониФренковажељадаузмеоружје
и,резигниранзбогнеправде,болаиускраћенеслободеда
практикујесвојуверу,учининештодатопромени,затошто
таквипоступцинеомогућавајуувидуунутрашњуистину,
каоштоточинепоменутииндикаторилажногустварности
илажностистварности.

Пренаглашавање значаја улога које Џулијана, покрет от
пораиЏонСмитимајунасудбинедругихликоваиствар
ностуједнојењиховатрансформацијаулажнолажно.За
разликуодфилмскихадаптацијаукојимапостојипроблем
кондензовањарадњероманаусатипоилидвасататрајања
филма,десетепизодасвакакоомогућавајумноговишепро
стора за појашњење улога којеКњига и аутентичнипред
метиимајуупроцесуспознајеистине.Најавадругесезоне
серијетајпростордодатноувећава.ФренкСпотниц(Frank
Spotnitz),креаториизвршнипродуцентсерије,којиДиков
романсматранаучнофантастичнимкласиком,кадајепоно
вопрочитао романпрепочетка радана серији, увидео је,
какокаже,данема„причузателевизијскусерију”,збогчега
је, трудећи се да сачува суштину књиге, причупроширио
додавањемновихликова,да„попунисветнаначинкојије”,
какосенада,„усклађенсонимштосубиленамереитеме
ФилипаК.Дика.”35

34Исто,стр.91.
35Walker,D.TheManinTheHighCastleWriterFrankSpotnitzonAdapting

PhilipK.DickforAmazon,18November2015,1March2016,http://www.
phoenixnewtimes.com/arts/themaninthehighcastlewriterfrankspot
nitzonadaptingphilipkdickforamazon7830812
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Наизгледнедовршенапричаиликовиуроманууфункцији
су идеје, чији значај јеДик нагласио у интервјууФренку
Бертрану.

„Унаучнојфантастицијенајзначајнијаидејадинамично
сти.Догађајисеразвијајуизидејекојаутиченаживаби
ћаињиховодруштво.Идејаувекморадабуденова.Ово
је најзначајније питање научне фантастике, чак и лоше
научнефантастике.”36

Празнине у ликовима и њихова флуидност омогућавају
уживљавањеуњиховеживоте,дилеме,проблеме.Серијане
оставља тумогућност као роман, јерфиксирањеи „испу
њавање” ликове трансформишеулажно лажно.Умалом
бројуслучајева,„испуњавање”заистадоприносибогатству
причеисликесвета,каоштоточинисценакадагосподин
Тагоминегујецвећеусвојојбаштиилиизгледњеговекан
целарије,окојојуроманузнамосамодаимаклизнаврата.
Многочешће,онамењазначајнеконституентеДиковефик
ционалне стварности уњихове неодговарајуће еквивален
те,којиуздомишљенеидодатеделовеприче,несамошто
његовсветнеиспуњавају,него,напротив,стварајуњегову
испразну,дизнификовануверзију.

Фикционалнастварностроманајевизијазастрашујуће,дру
гачијеАмерике, ауторитарнеисуровепсеудодржавнетво
ревине, али последице изгубљеног Другог светског рата
самосуфасадатевизије.Правимеханизам,суштинањене
трансформације, јестепроизводнопотрошачки системфа
бриковања у којем индивидуалност нестаје, лажно заме
њујеправо,репликааутентично,аконтроласлободу.Тоје
разлог заштосууромануликовималобројни, емоционал
носакати,полупразниинедовршени,ањиховиживотиис
празнидокнеоткријуунутрашњуистину.Серијинедостаје
овајподтекст.Уњојимазнатновишеликова,којесуаутори
настојалидатрансформишуу„испуњене”појединце,који
интензивно доживљавају емоционалне трауме, али они то
радесазадршком,испрограмираноиконтролисано.Френк
иЏулијанасмртблискихособаиспрвадоживљавајубледо,
реакцијанатрагедијуготоводаизостаје,дабиемотивнииз
ливуследиокасније,када јетопосценаријуприкладније,
какосењиховереакцијенебипоклопилесинтензитетоми
значајемдругихдогађаја.

Упркос великом броју реконструисаних и додатих, доми
шљенихдетаљаиликова,серијаједводимензионалниодраз

36Bertrand,F.PhilipK.DickonPhilosophy:ABriefInterview,in:TheShifting
RealitiesofPhilipK.Dick:SelectedLiteraryandPhilosophicalWritings,ed.
Sutin,L.(1995),NewYork:Vintage/RandomHouse,p.44.
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фикционалногсветакојинеуспевадапренесеидејуромана,
нитидастворидругу,истинскиновуидеју.Покретотпора,
атентатнапрестолонаследника,ловацнаглаве,ЏонСмит
ињеговапородичнакућаупредграђу–овиелементиука
зујунаконстантнупотребутворацасериједафикционалну
стварностучинештосличнијомпознатојАмерици.Новоу
ведениелементинесамоштонедоприносепреношењуДи
ковихидејаипорука,негосеријуудаљавајуодњих.Зараз
ликуодКњигепромена,идејапокретаотпорајевишеодраз
комодификованестварности,визијепатриотизмаиборбеза
правдуислободу.Усерији,Америкајеземљаукојојсебу
диотпориродољубље.Уроману,тојеземљакојуЈапанци,
упркос покушају да подражавајуњенупопуларну културу
ипоседујуартефактеизњенеисторије,суштинскинераз
умеју,алијеипакценемноговишенегосамиАмериканци.
Игракартицамаизпаковањажвакасимбол јењиховогод
носапремасопственојпрошлости:заЈапанцетосувредни
предмети,заАмериканцесамозабава.

РоманЧовекувисокомдворцутребаданаведечитаоцада
сезапитадали,осимњеговогилињеногсвета,постојијош
некидруги,укојемсусествариодиграледругачије.Попут
АбендсеновекњигеиКњигепромена, романчитаоцуука
зујена тода спознајомунутрашњеистинеможепрестати
дабудепојединацумноштвулажнихљудикојиизмишљају
лажнестварности.Серијауводиинаглашаваелементеко
ји производе, интензивирају и умножавају лажно лажно,
уместо оних који доприносе спознаји унутрашње исти
не.Настојањемдадочара земљунаконизгубљеногратаи
усредсређивањемнањеговеповршинскепоследице,анена
Америкукаоауторитарнутворевинуукојој се, збогбесо
мучнерепликације,несамопредметима,негоистварности
мавишенеможепоузданопотврдитиаутентичност, сери
ја не успева да укаже на кључне друштвене, економске и
политичкепроблемеидилеметадашњегисадашњегдоба,
каоштотојединственефилдиковскестварностичине.Уме
сто тога, серија гледаоцима нуди допадљиву телевизијску
причу из америчке производнопотрошачке машинерије,
прилагођенуукусувећине,штојенечининималодругачи
јомодконструкатастварностиначијулажностДиковадела
упозоравају.

Дикова проза тражи од читаоца да сарађује и учествује у
пројектузаједничкекњижевнекреације,штоомогућававе
ћуслободуинтерпретације.37Нажалост,кадајесеријаЧовек

37Vest, J. P. (2009)ThePostmodernHumanismofPhilipK.Dick,Lanham,
Toronto,Plymouth:TheScarecrowPress,Inc.,p.137.
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увисокомдворцуупитању,слободаинтерпретацијеуадап
тацији раскида везе са јединственим, аутентичним светом
Диковефикционалнестварности.

АндреБазенјеприметиодаоникојирадеадаптацијевише
бринуопублицинегоокинематографијикаоуметности.38
На бригу о публици указује одлука о снимању серије на
основуреакцијанаконпилотепизоде.39Усредсређеностна
жељепублике,уједноиконзуменатауовомслучају,нагове
штавадаликовинећепотрагуокончатикадаспознајууну
трашњуистину,негокадатапотрагавишенебудекомерци
јалноисплатива.НајавановихсезонасеријеиизјаваФренка
Спотницатопотврђује–оннијесигуранколикосезонаће
серијатрајати,алинаглашавадаћеутелевизијскојпричиу
средиштупажњебитиЏулијана,анерадња.Питањанакоја
ћесеријадаватиодговореконцентришусеокоње:„Заштоје
онајунакиња?Којипутемтребадаидеигдемујекрај?Јер
теккадатајпутдођедокрајаисеријићебитикрај.”40

Уколикојеуспешностпревођењаидејаадекватанкритери
јумзавредновањеадаптацијекњижевногдела,ондасеможе
закључитида,маргинализовањеминдикаторалажногињи
ховомсупституцијомлажнимлажним:покретимаотпора,
ловциманауценесабизарнимколекционарскимнавикама,
ликовимасапрограмиранимемоцијамаибројнимодразима
познатестварности,псеудостварностсеријеуспевадапре
несесамодеоидејеромана.Нажалост,онаточиниискљу
чивосопственимпотенцијаломзабесомучнорепликовање
икомерцијалнуексплоатацију,штојечинијошједномла
жномстварношћукојастваралажнељуде,којиће„створити
лажнестварностииондаихпродатидругимљудима”.41

38Bazin,A.op.cit.,p.59.
39УзимајућиуобзирреакцијенапилотепизодеиоценепубликеАмазон

одлучујекојинасловићебитиразвијениуцелесезонесерије;видиса
општењезамедије,AmazonGreenlightsFullSeasonsofMadDogs,The
Man in theHighCastle,TheNewYorkerPresents, andChildren’sShows
JustAddMagicandTheStinky&DirtyShow,18February2015,8March
2016, http://www.businesswire.com/news/home/20150218005667/en/Ama
zonGreenlightsFullSeasonsMadDogsMan

40Walker,D.AmazonRenewsRecordStreaming‘TheManinTheHighCa
stle’ForSeasonTwo,21December2015,1March2016,http://www.forbes.
com/sites/davewalker/2015/12/21/amazonrenewsrecordstreamingthe
maninthehighcastleforseasontwo/#2881674262f8

41Dick,P.K.HowtoBuildaUniverseThatDoesn’tFallApartTwoDaysLater,
in:TheShiftingRealitiesofPhilipK.Dick:SelectedLiteraryandPhilosophi
calWritings,ed.Sutin,L.(1995),NewYork:Vintage/RandomHouse,p.278.
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PHILIPK.DICKINAMAZON’SCASTLE

Abstract

Amazon’s adaptation of The Man in the High Castle brings about
numerous changes to the original Philip K. Dick’s story. However,
eveniffidelityisnolongerregardedasavalidcriterionforevaluation
of adaptation, as it is no longer considered essential in theory and
criticism,theseriesisnotanexampleofsuccessfuladaptationdueto
its failure to translate the key ideas of the novel into the new form.
The series brings into focus elements that introduce, intensify and
multiplyDick’sfakefakeinsteadofhighlightingthosethatcontribute
tothediscoveryofinnertruth.Initscenteringonthesurface,visible
consequencesof the lostwarandnotonAmericaasanauthoritarian
creation inwhich,due toendless replication, it isno longerpossible
todiscern authenticobjects, people and realities from the fakeones,
the adaptation fails to highlight key social, economic and political
problemsanddilemmasthatequallyplaguethepresentandthepast,as
Dick’suniquefictionalrealitiesdo.Unfortunately,theideaoffakefake
issuccessfullyconveyedtotheviewers–orperhapsitwouldbemore
suitabletocallthemconsumers–primarilybytransformingthenovel
intoaproductwithpotentialforcommercialexploitationanditsown

replicationintonewseasons.

Keywords: adaptation, science fiction, fictional realities, authentic,
fake
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Сажетак: Својим филмом Los amantes pasajeros (Случајни
љубавници)ПедроАлмодовар(PedroAlmódovar)јефилмудаоди
ректнукритичкуулогу.Обилатимкоришћењемречикоједајуле
гитимитетизговоренимлажима,Алмодоваровфилмнампружа
корпусзаанализујезичкихсредставакојимајеушпанскомјезику
могућеостваритикомуникацијузасновануналажима.Имајућиу
видудаљудипрвенственоидоминантнолажукористећи језик,
салингвистичкетачкегледишта,лажсеможеузетиуанализу
каоврстаговорногчина.Будућидаселажобичнопосматраиз
углаетике,нашрадсеовомпојавомбавиизлингвистичкеперспек
тивеиузимауанализулажкаоврстуговорногчина.Лагањесе
посматракаоговорничиннеискреногопхођења.Овајговорничин
директнокршиГрајсову(Grice)максимуистинитости.Дабиод
ређениговорничин(обећање,претња,комплимент)биоуспешан,
саговорникморадапрепознанамеруговорника.Међутим,дабисе
говорничинлажисматраоуспешнимнеопходноједасаговорник
непрепознанамеруговорника.

Кључнеречи:шпанскифилм,говорничин,лаж,ПедроАлмодовар,
комуникација

Будиискренпремасебикаконебибиолажанпремадругима.

ФрансисБејкон

САЊА М. МЕСАРОВИЋ и ГОРДАНА СМУЂА
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Увод

ПрвијеСветиАвгустин(Augustin)усвојојрасправиПро
тивлажи1јошоко395.годинелажучиниопредметомфи
лозофскогитеолошкогразмишљања.Наводећидаљудима
језикниједатдабисемеђусобноварали,већдабисаоп
штавалисвојемисли једнидругима,он јеуочиоњенлин
гвистичкиаспект.ДаљејеТомаАквински(Tommasod’Aqu
ino)посматраолажкаоизвртањезнаковнефункцијејезика.
Способност лагања је својствена једино човеку и тиме се
онразликујеодживотиња.Вајнрих(Wеinrich)сматрадако
ликојељудскобићеспособнодамисли,говориисмејесе,
толико је способно и да лаже2. Какољуди најчешће лажу
служећисејезичкимсредствима,лажбисе,салингвистич
кетачкегледиштамоглапосматратикаоговорничин.Аме
ричкипрофесорпсихијатријеЧарлсФорд(CharlesV.Ford)
је1996.годиненачиниокласификацијуговорногчиналажи
премамотивуинамериговорника.

Ортега Гонсалес3 (Ortega Gonzales) наводи да се, из пер
спективепсихологије,лагањесматрасвесниминамерним
менталнимчиномбудућидадваосновнаелементаговорног
чиналажипредстављајунамераисвестоногакојилажфор
мулишеиизговара.Поменутичинговорниксвеснореализу
јесанамеромдасвојимисказомпостигнеодређенирезултат
кодсаговорника.

Какојелажтрадиционалнопосматранакаопримарноетичка
категорија,нашрадсебавианализомовепојавеизлингви
стичкеперспективе,теистражујелажнеисказекаоговорне
чиновеуклопљенеукомуникацијскиконтекст.Примериза
овајрадсуексцерпираниизфилмскогостварењаLosaman
tespasajeros(,,Случајниљубавници”)из2013.године,про
слављеногрежисераПедраАлмодовара(PedroAlmódovar),
анавођениианализиранихронолошкимредом.

Преваренапублика–
лажкаодраматуршкипринцип

Осећај кривице игра значајну, ако не и пресудну улогу у
развојуцивилизације,сматрајошСигмундФројд(Sigmund

1 Demendacio.
2 Weinrich,H.(2005)Lingvistikalaži.Moželijeziksakritimisli?,prevodsa

nemačkogJelčić,A.,Zagreb:Algoritam,str.56.
3 OrtegaGonzales,M.(2010)Comportamientomentiroso:unanálisisconcep
tualdesdeunaperspectivainterconductal.p.82
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Freud)4.Алмодоваровиликовисуутомсмислуважнизараз
умевањеулогаудруштвеномангажманукојисеостварује
осећајемкривицеизазваномлажима,којимасеониобила
токористе,посебноу једномодпоследњихфилмоваовог
аутора–„Случајниљубавници”.Основнинагонликоваје
стељубав,алиистовремено,уситуацијикојаихјезадесила,
присутанјеистраходсмрти.

Њихово одрицање истине тако је виши идеал. Одрицање
властије,пресвега,надприродом,будућидасусесвина
шлиуавионукојиможданикаданећепрописнослетети,а
такосуимиживотидоведениупитање,штоподвлачине
моћликовапредтехнологијом.Супериорностприродењи
ховогпостојањаогледасеудиректнојнемоћиликовадајој
асистирају. Авион је репрезент технологије, који упркос
својој надмоћи, јеримиста та технологија служи, ремети
постављенпоредакдоминације.

Такосе,сценупосценуфилма,њиховаиндивидуалностру
ши,уономобликуукомнамјебилапредстављена,апоста
јевишиобликистине,онекојајесилиномситуацијенаста
ла,асамијесебиликовинебирадооткрили.Лажјесама
раскринкана, а рационалностнапретка јепосталаиронич
насликаукојојдоминираирационалносторганизацијетог
напретка.Уједномсутренуткусвизагледаниустјуардесу,
недоминантниликдотада,јеронајеутаквојорганизацији
технолошкиразвијеногсветавесник,усмислувесникакоји
угрчкимтрагедијамадоносидиректну,неувијенуиистини
тувест,којудаљенемораникодапроверава.Осимтогмо
мента,малотогауАлмодоваровојавионскојарабескиније
запреиспитивањекадајеупитањуодносснагаистиналаж.
Заправо,лаж једоминантнидраматуршкипринципоткри
вањаликова,штоуоваквојструктуридоносивишенеоче
киванихобрта.Уфилму„Случајниљубавници”сваколаже
свакога,апосебноселажегледалац.Иштавише,гледалац
уживаутомсвомположају.

Симулирањемстварности, ствара сеновипростор, хипер
реалност, која се на реалност заправо само благо насла
ња,будућида јенањојсасвимсамосвојно,аподбројним
утицајима,настала.

Животисмртпутникаавиона

Докегопутникапреиспитујекрозпричекоје једнидруги
мапричају,ликовипутникаискушавајусопственеличности,

4 Freud,S. (1946 [1930])Civilizationand ItsDisconents,London:Hogarth
Press,p.123
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суоченисаборбомзаживотисмрт.Смртјеоноштоихсве
једначи,астраходсмртиихједначиутомедасуспремни
да лажу да је не би осећали.Ипак, све до тада изговоре
нелажиупресудномтренуткусуспремнидапризнајујер
јединотакоњиховживот,којијестављеннакоцку,једном
наизгледобичномситуацијом,путовањемавионом,можеда
дођедослободе.Иокретањерелигијимоглобисеуовом
филмутумачитиускладусаФројдовимодносомпремањој,
каопремаисторијскомоблику„илузије”5.Ликовиикадасе
окрећурелигији,можеморећи,окрећусе једнојлажикоја
једруштвеноприхватљива,атакођесујерадиприхватити
усвојојризичнојситуацији јеронанеможедаимшкоди.
Њиховасањарењатакопрерастајуизлажи,каовидаигре,
нечегаоддетињстваиманентногчовековоминдивидуалном
развоју,уфантазијукојајеидаљесамоистатаигра.Фанта
зијаихтакоодвајаодприсилемисаонихпроцеса,адаљеих
водислободииприближавањуприроди,којаћеимсвакако
датиконачниодговорнапитањаоњиховомпостојању.

Када покупе торбе из авиона, а онда спусте своја уморна
ипијанателанаавионскуписту,ликовифилма„Случајни
љубавници”вишенисуисти.Ситуацијаукојојсусенашли,
нова познанства, нове приче, које су оне старе испричане
надругиначин,апресвегалажикојесуизговорили,заувек
суихпромениле.Њиховесулажиималетерапеутскуулогу
усхватањусмртиисуочавањусасмрћу,алиињиховимдо
тадашњимживотом.Раскринкавањемсебесамихдошлису
дооногаштонинакаучупсихотерапеутанебимоглидаим
извуку,дошлисудоистинеосамимасеби.

У том смислу,Алмодовар је овим својимделомфилмској
уметности,сасвиместетскимзапетама,даокритичкуфунк
цију.Самомсличношћусаистинитим,уметностсеуовом
филмупретвараунегацијуслободе.Сличностсаистинитим
јесамопривид,атакојеичитавфилмпредочимагледалаца
изворна лаж, привид стварности, па тако у детаљној ана
лизи,ипривидистинеликова,јерсвеоноштосазнајемоо
њимаупрвомделуфилма,удругомделупостајелаж.Ипак,
свеснидајеипреднамаједнасмишљенафантазијаексцен
тричнеуметничкеимагинације,пристајемонатодаистини
тостнеморадабудеосновнипринцип,баремненафилму
иуметности.Заправо,управозбогтогаиволимодагледа
мофилмовеовогаутора,збогтогаштотајниволажи,иако
га свакодневно доживљавамо, често и несвесно, у нашим
животиматешкодабисмомоглидаподнесемо.

5 Freud, S. (1949 [1928]) The Future of the Illusion, NewYork: Liveright
PublishingCorp.,p.81
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Уметничкапоставкапребацујеистинскемогућностиназе
мљукојанеприпаданикоме,асвимапомало,напољеилу
зија и утопије, која је потребна и ликовима у авиону, али
игледаоцукојијевећзасићенситнимнеистинима,којему
свакодневнопласирајукаоистине.УАлмодоваровомфил
му он их добија неувијене, као ортодоксне лажи, којима
можеда се смеје, апошто су то туђелажи, онекојењега
неугрожавају,негосесуптилно,наликголицању,играјуса
његовимумом,онимсесмејегрохотомиодсрца.

Олажикаоговорномчину

Корпусовоградачинепримериексцерпираниизфилмског
остварења Los amantes pasajeros (,,Случајни љубавници”)
култногшпанскогрежисераПедраАлмодовараиз2013.го
дине.Речјеоситуацијамаидијалозимаукојимаселаже,на
различитеначинемења,ублажаваилипакизбегаваистина.
УРечникусрпскогајезика6селаждефинишекао,,намерно,
свесноизречена,изнетанетачност,неистина;измишљоти
на, обмана” док ,,лагати подразумева говорити неистине,
лажи, обично свесно, с одређенимциљем”.Циљовог по
глављаједаближеистражисамговорничинлагања,одно
снообјаснинакојиначиникојим језичкимсредствима је
могућевербалноформулисатииисказиватилажнетврдњеу
шпанскомјезику.Примерисунаведенихронолошки.

У говорним чиновима су присутни следећи елементи: го
ворник,саговорник,језик,контекстиисказ.Остин(Austin)7
уочаватринивоаговорнеактивности, теиздвајалокуцио
ничин(изговоренисадржај),илокуционичин(говорникову
намеру)иперлокуционичин(деловањекојесепостижекод
саговорника).

ИзперспективетеоријеЏонаСерла(JonSearle)8,лажбисе
могладефинисатикаонеискреностговорникачијилокуци
они чин описује стање ствари које је супротно одњегове
намере.9Говорничинлагањасенеисказујепомоћуперфор
мативногглагола.Никадасенеговори:,,лажемтеда…”јер
супротно од осталих говорних чинова, намера говорника
морабити скривенадаби се овај чин сматраоуспешним,

6 Вујанић,М.etal.(2011)Речниксрпскогајезика,НовиСад:МатицаСрп
ска(Будућност),стр.623.

7 Ostin,Dž.L.(1994[1962])Kakodelovatirečima,ur.Armson,Dž.O.iZbisa,
M.,prevodsaengleskogRadovanović,M.,NoviSad:Maticasrpska,str.197.

8 Serl, Dž. (1991 [1970])Govorni činovi, prevod sa engleskog Đukić,M.,
Beograd:Nolit,str.294.

9 Estrada,A. (2004)Acercamiento pragmático al estudio de lamentira, in:
ActasdelIcongresoInternacionalEducación,LenguajeuSociedad.Tensio
neseducativasenAméricaLatina.LaPampa.UNLP.P.2
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абудућидаје,какосматрајуБахиХарниш(BachandHar
nish)10,немогућедасаговорниксвакипутпрепознаговор
никовунамеру,говорничинлагањајестеостварив.Наиме,
дабисеговорничинлажисматраоуспешним,неопходноје
дасаговорникнепрепознанамеруговорника.Симон(Simo
ne)11подсећадаускладусаОстиновомтеоријом,лажпред
стављанеуспешанговорничинјернепоседујеилокутивну
снагу.

Језичко деловање је у суштини кооперативно и предста
вљаинтеракцију.Симон12 закључује далажнеманеке ве
лике везе са језичким системом, већ са употребом језика.
Грајсов (Grice)13 принцип кооперативностипредставља је
данодосновнихначинарегулисањамеђуљудскекомуника
ције, алиподпретпоставкомда говорникимаискренена
мерепремасвомсаговорнику, односноданеманамеруда
гаслажеилиобмане.Једнаодмаксимаовогпринципајесте
максимаистинитостииликвалитета14премакојојговорник
дајеистинитеинформацијеилибаронезакојеверуједасу
истините,дакледанеобмањујесаговорниканамерно.15Лаж
овумаксимунарушавадиректно.

Анализакорпуса

ВећууводномтаблоусесусрећемосапрепознатљивомАл
модоваровом анимираном шпицом која нас обавештава о
следећем:

Todoloqueocurreenestapelículaesficciónyfantasía
ynoguardaningunarelaciónconlarealidad.

 Све што се догађа у овом филму је фикција и
фантазијаинеманикаквевезесастварношћу.

Уфилмусепрвипутпојављујеречverad(истина)уизразу
deverada(заиста,стварно)усценидијалогаЛеона(Lеón)и
Џесике(Јеssicа),авезанозањенумучнину:

10Bach,K.andHarnish,R.M.(1979)Linguisticcommunicationandspeech
acts,Cambridge,Mass.andLondon:MITPress,p.15

11Simone,C.Thelinguisticsoflying.Thestateoftheart,in:Culturesoflying:
theories and practice of lying in society, literature and film ed.Mecke, J.
(2007),Massachussetts&Berlin:GaldaandWilchVerlag,p.126

12Исто,стр.126
13Grice,P.Logicandconversation,in:Syntaxandsemantics.3:Speechacts,

eds.Cole,P.andMorgan,J.(1975),NewYork:AcademicPress,p.406
14Енгл. maxim of quality. Превод термина је дат према предлогу проф.

ТврткаПрћићауделу:Prćić,T.(1997)Semantikaipragmatikareči,Srem
skiKarlovci,NoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.88).

15Savić,S.(1993)Diskursanaliza,NoviSad:Filozofskifakultet,str.79.
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Últimamentememareopornada.(3:10)

Jessy,¿deverdad?

Упоследњевремемијемукабезразлога.

Јелитоистина,Џеси?

Првасценаукојојсесусрећемосачиномлагањајестесце
на алкохолисања стјуарда Хосере (Hосеrа) који изговара
неистину:

Semehaescapado,decostumbre.(7:40)

Омакломисе,пообичају.

Кадаговоримоојезичкимсредствимакојимајемогућеиска
зивањелажи,првисепојављујеглаголinventar(измислити):

Sitepreguntan,invéntatecualquiercosa.(9:03)

Акотепитају,измислибилошта.

Наовајначин,пилотикопилотсугеришустјуардудасми
ри путнике који се буне јер не могу да користе мобилне
телефонеиДВД.

Глаголmentir (лагати) јеизговоренпопрвипутудесетом
минутуфилма,аизговарагајединиликкојизаистанеможе
далаже:

Nopuedo.Sabesdesobraquenopuedomentir.(9:04)

Немогу.Добрознашданемогудалажем.

Онсматрадагатехничкиизразинећеучинитиговорником
истине:

No hace falta que entres en detalles. Enróllate con
cualquiertecnicismo.(9:10)

 Para mí, cualquier tecnicismo es una forma de
mentira.

Неморашулазитиудетаље.Извуцисебилокаквим
техничкимизразом.

Заменејесвакитехничкиизразврсталажи.

Осимдијалозима,односновербално,лажисеуовомфилму
честоисказујумимиком,гестовимакојипредстављајупра
тиоце исказа.Пример за то је сцена која се дешава у пи
лотскојкабини,укојојпилотобјашњавадаидаљенемају
новостиолету,апритомгледапажљивоисаучесничкисвог
копилотакојизнадајеовајпрвислагао:

Siguesinnoticias.(9:53)
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Идаљенемановости.

Лажјетакођеутемељенаумотивацијиликова.Рецимо,Бру
на (Bruna), која тврди да је видовита и „осећа” да ће сви
стићи„нанекоместо,белокаооблак,местонакомћемосви
битибољиигденећепостојатилаж.”

Sientoquellegábamosaunlugarblancocomolanu
be,unlugardondetodosseríamosmejoresynoexistía
lamentira.(11:50)

Путницисумњајудаихпосадалаже,паодлучујудапровале
упилотскукабинугдезахтевајудаимсекажеистина.Јед
наодпутницасесучељавасапосадомупотребившиглагол
ocultar(крити):

¿Quéestápasando?Creoquenosocultanalgo.(15:32)

Штаседешава?Мислимданештокријетеоднас.

ИтакодокпилотАлекс (Álеx)сматрада јеистина (оње
говом изласку из ормара / salir del armario, 16:12) повер
љиваинформација (Perdonen,ante todoestoes información
confidencial,porsupuesto,eh,16:02),копилотБенито(Benito)
изјављуједаби„радофингирао/фолираодасесмуваоса
мушкарцем”јербијединотакомогаодауспедасеразведе
иизађеизнесрећногбрака:

Desgraciadamentecasado.Llevoañosintentandose
pararmeperonohaymodo.Estoypensando enhacer
pasarcomoquemeenrolloconuntipo.(16:20)

КадаНорма(Norma)кажеРикардуГалану(RicardoGalán),
човекузакогакаснијесазнајемодајеплаћендајепратии
убије,дајојделујепознато,Галанодговараодричноитојош
додатнообјашњаваизачињавалажју:

Puestucaramesuena.(19:37)

Debotenerunacaracomúnporquemepasaseguido.

Твојелицемиделујепознато.

Морадаимамуобичајенолицејермисетостално
дешава.

Међутим,баштадастјуардХосера,истионајкојизбогпре
живљенетрауменеможедалаже,излазиозбиљнопијани
обавештавапутникеубизнискласиоправомстањуствари:

 Tal vez nunca aterricemos a México. Ahora mismo
estamosdandovueltasporlazonadeToledo.(20:53)

МожданикаданећемослететиуМексико.Управо
кружимоизнадзонеТоледа.
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АуправотрагедијакојаседогодилаХосеримотивишењего
вупотребузаистином.Наиме,наједномодњеговихрани
јихлетова,путницисусепретварали(Simulamosquehabía
sidounamuertenatural,24:08)дајепутниккојијеупаници
улетеоупилотскукабинуумроприродномсмрћу,азаправо
су га други путници угушили јастукомда би га заустави
лиунападупанике.То јелажкоја јеодХосереначинила
истинољупца:

…quedesdeentoncesnosoycapazdementir(24:27)

…одтадавишенисамустањудалажем,правдасе
Хосерадокпричасвеоноштонебитребалопутни
цимаавионаитакокршипактћутања(elpactodesi
lencioqueyoestoytraicionandoenestosmomentospe
ronomeimporta,porquenolohicedecorazón,24:14)
којијеустановиосаособљемавиона.

Даље, још један путник је слагао своју пријатељицу (La
mentí,25:50)даћедоћидаузмесвојествариизњеногстана
уМадриду.Кадајеназоветелефоном,бивараскринканпред
свимпутницима,којислушајуразговор,питаАлбу(Аlbа):

¿Tepilloenmalmomento?(27:30)

Затекаосамтеупогрешномтренутку?,наштаона
одговараодрично,лажно,иакојемиутојсцениви
димокакостојинаивицимостасакогсеспремада
скочинапуткојимпролазеаутомобили.

No,queva,esperaunmomento(27:32)

Не,макакви,сачекајтренутак.

КадаРут(Ruth)дођеуАлбинстан,претварајућиседаједо
шлапокофер,асведабивиделастанукомјењенмушкарац
биосадругомженом,домаркајепитасумњичаво:

¿Osea,quehavenidoaporlamaleta?(35:00)

Sí.

 La ayudo. ¿De verdad que no tiene nada más que
decirme?

No.

Значи,дошлистепокофер.

Да.

ПомоћићуВам.Заистанематештадамикажете?

Не.
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Недугопотомсеуавионуодигравадрама,којупомнопрате
стјуарди.Путниксекунеутелефонскомразговору:

No temiento, créeme,aunque solo seaporestavez.
(37:15)

Нелажемте.Верујмибаремовајпут.

Paraunavezqueledigolaverdadynomecree.(37:30)

Јединипутдајојговоримистинуиневерујеми.

Анапитањестјуарда:

¿LahamentidoUd.mucho,verdad?(37:34)

Многостејелагали,зарне?,онискренопотврђује:

Mucho.(37:36)

Много.

Младожењи,којисебудиуовомсегментуфилмаираспиту
јеодешавањимауавиону,одговарајулажју:

¿Quépasa?(42:49)

Штаседешава?

Nada.

Ништа.

Међутим,насценупоновоступаистинољубивиХосеракоји
разговарасамладожењомизбизнискласе:

Resuminedo,tútranquiloquesiempretedirélaverdad.
(46:45)

Свеу свему,будибезбриге, увекћу ти говорити
истину.

Нештокаснијесеводиразговоросумњивимпословимако
јеобављаНорма,којауједномтренуткуисамасхватадаје
превишеоткрилаосебиисвомживоту:

¿Cómohepodidoconfiarenvosotros?(54:55)

Какосаммогладавамверујем?

Нормаинсистираначинуповерења:

Sécuandofiarmedeunhombre.(1:00:55)

Знамкадмушкарцутребаверовати.

Даље,напитање:

Álex,¿deverdadnotepasanada?(1:02:00)
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Алекс,заистатисеништаниједесило?,одговорје
поноволажан:

Nо.

Не.

Још један путник доживљава трансформацију ка истини.
ГосподинМас(SeñorMas)тражиодвидовитеБрунедаму
кажеистину:

Dimelaverdad.Mevanameterenlacárcel?(1:06:22)

Рецимиистину.Стрпаћемеузатвор?

КадастјуардесаизекономскекласепитаХосерузасаветка
кодаосталимколегиницамаобјасништаседешава,одговор
јесададругачији:

Quélesdigo?

Laverdad.Quelashabéisdrogado.(1:07:33)

Штадаимкажем?

Истину.Дастеихнадрогирале.

Брунинапаничнаизјавадаосећамногосмрти,наилазина
одговор у којемХосера користи глаголdisimular (прикри
вати):

Yaestábien.Todosestamoscagados.Lodisimulamos
comopodemos.(1:08:09)

 Доста је било. Сви смо се усрали од страха и
прикривамотокакознамо.

Тада сепричапребацујенаНорму, којанаводноиманеке
снимкекојимаможеуцењиватимоћнељуде:

Lástima,porqueesosvídeosnoexisten.Esciertoque
meheacostadoconquienmeheacostado...peronohe
grabadonada.Sólohicequeseextendieraelrumor,y
conesobastó.(1:17:23)

Ylaconversacióncontuasistenta?¿Tambiénfueuna
farsa?

No.Cree que existen.Con el tiempo yo también he
acabadocreyéndolo.

Штетајертиснимцинепостоје.Тачнојетодасам
спаваласакимсамспавала,алиништанисамснима
ла.Самосампустиладасегласинапрошириитоје
билодовољно.
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Аразговорсатвојомасистенткињом?Итојебила
фарса?

Не,онаверуједапостоји.Временомсамијапоче
ладаверујемупостојањеснимака,говориНормао
томекако једналажможепостатиистина,чакиза
оногакојијујесмислио.

СусретРутиРикарданааеродромууказујенатодајечитава
њиховавезабилаиспуњеналажима:

Estaveznotementí.(1:18:30)

No,estavezno.

Овајпуттенисамслагао.

Не,овајпутниси.

Ситуацијајеутоликокомпликованија,кадајеупитањуме
ђуљудскакомуникација, збогтогаштоисамиликовираз
ликујусвојодноспремалажииистини.Тојепосебноочи
гледноудијалогукојиводестјуардесаизекономскекласеи
једанодстјуардаизбизнискласе.

Desdeluegonotenéisescrúpulos.Túporlomenoslo
sabíasperonosotrosno.(1:20:03)

Стварностебескрупулозни.Тисибаремзналаза
то,мине–ограђујесестјуардесадокговориодеј
ствуседативанапутникеидеопосадеочемусама
нијезнала.

ТакођесазнајемодајеКонћа(Concha),супругапилотаАлек
са,свевремезналазањеговогљубавникаХосеру,атакођеи
самаимаљубавницу.

¿ConchayCarmiña?¿Quéquieresdecir?¿Quéestán
liadas?¿Esoquieresdecir?(1:21:15)

¿Noesperfecto?

¿Ytodoamisespaldas?

 Конћа и Кармина?Шта хоћеш да кажеш? Да су
заједно?Тохоћешдакажеш?

Зартонијесавршено?

Исветомениизалеђа!,говорипилотАлекссво
мељубавникуХосерикојимуоткривадаседружи
сањеговомженом и да јој је сам рекао да суњих
двојицаувези.

Eraparahacertelavidamásfácil.(1:21:23)
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Mepodíashaber comentadoalgo,me sientoungili
pollas.

Nuncamehaspreguntado.Simehubieraspreguntado,
telohubieracontadotodo.Yonotengosecretoscontigo.
Bueno,¡nicontigoniconnadie!

Свејетодатебиолакшаможивот.

Могаосидамикажеш,осећамсекаоидиот.

Никадменисинипитао.Самодасипитао,јабих
тирекао.Јанемамтајнипредтобом.Добро,нипред
тобом,нипредбилоким!

Комуникативнимодели–лагање

Ритуални појам комуникације, уз основни, односно тран
смисиони, заснован јена заједништву, учествовању, зајед
ничким уверењима и дружењу. Алмодоварове ликове за
тичемо управо у таквом узајамном односу. Оваква врста
комуникацијеослањасенаформукомуне.

Како мотивација усмерава комуникацију и одређује њену
врсту,можемосагледатинапримеруовогфилма.Одуласка
уавион,дакленасамомпочеткуфилма,мотивацијавећи
непутникајезадовољењеосновнихфизиолошкихпотреба,
евентуалнегладиижеђи,азатимсејављапотребазасигур
ношћу,посебносходноситуацијиукојојселиковиналазе,
напрекоокеанскомсуавионскомлету.Управоодпочеткаис
пољавањапотребезасигурношћу,ликовиулазеумеђусобне
дијалоге,пачакналазеначинадаостварекомуникацијуса
пилотомикопилотом,штоделујекаопотпунонезамисли
ва ствар, осимуАлмодоваровимфилмовима.Уњимане
мастрахаауторадапредстависвојурефлексијустварности,
алинезачудностиради,негоуправорадипричањаједнеза
нимљивеприче, која је увек самоделимичноизмишљена,
односносамоделимичноистинита.Небибилозахвално,а
делујеидемистификаторскиуприступу,улазитиу анали
зуоногаштојестеуовомфилмуистина,односноиздваја
ти које су чињенице које је аутор понегде узео уњиховој
аутентичности,стварајућиовофилмскодело.Усамојсржи
филма,каоуметности,свакакојеилузионизам.Одуласкау
мрачну салу, пристајемона то да смодислоцирани, изме
штениизсвогреалногокружења,некадсвојеземљеикул
туре.Са гашењем светла у биоскопуми смо пристали на
аутентичнулаж.

Даље,потребаАлмодоваровихликова застабилношћура
ђакомуникацијумеђуњима,ајасноједанекиодњихво
де комуникацију у којој је једно лице зависно од другог,
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разговорииодносипостајусвеслојевитији,пасвевишеис
пуњенималимбелимлажима,алиитаквимлажимакојеих
представљајудругачијеодоногакаквизаправојесу.

Следећи степен градације у овом Алмодоваровом филму
јестестраходсмртикојисе јављасановиминформација
ма које лагано цуре преко дотад изговорених лажи. Један
стјуарднеможедалаже,алиможедапијеувеликимколи
чинамаштомуконачнодајеснагудаизговоринекевелике
истине.Тражисеначиндасеуспоставиредухаосукојије
уавионунастао.Тражисемоћнизаштитник,асвикојина
томестопретендујукријусеизавеликихлажиосвомиден
титету. Једини који је наизглед, а збогпосла који обавља,
апсолутниауторитет,пилотавиона,насамомпочеткујеслу
чајнораскринкандавараженуиимадечка.Онајкојиговори
дазнанештовишеоавионима,Мас,устваринијетајзакога
сепредстављаиједнаодпоследњихреченицакојеуфилму
изговарајеуплашенимгласом:„Ићићуузатвор,јел’да?”.

Јединоштољудимауавиону,убизнискласи,преостајекао
опција,јестедаизмеђусебеостваредубљевезе.Обртнаста
јекадаРикардоназовесвојубившудевојкукојасамошто
нијескочиласамоста.Осталипутници,којисуумогућно
стидачујуњеговразговоркојиводисаавионскогтелефона
захитнеслучајеве,одједномпочињудасаосећајусањим.
Јављање емпатије овде се доводи у везу са вишим ступ
њемкомуникације,мотивисаномпотребомзаљубављу,на
клоношћу, припадању, односно, тежњом ка препознавању,
поштовању…

Циљкомуникацијепутникауавионујестеједноновоосми
шљавањесветакојисепредњиховимочима,ипреднашим,
очимагледалаца,одједномруши.ОвајсветАлмодоварови
ликовипокушавајудаподигну,ненастубовимастарог,не
гоуправонатрансформацијисвојихстарихживота,људии
уверењакојесусањимаделили.Пољуљанојесвеоноушта
верују, јер сопствене суимлажиодједномбљеснулепред
очима,промењенојењиховогледањенасебе,јерсусеого
лили,некимождаипопрвипут,атосуочавањесасопством,
појачано је грижом савести или простим осећајем стида
пред другима који су били саучесници на том путу осло
бођења,напутуистине.Суштинскијепромењеноињихо
вогледањенавезекојесуималисадругима,себиблиским
људима,аоноштојенајважније,промењенјењиховоднос
премаономештосунекадасматралидајестварно.
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Естетикалажи,аникаколажнаестетика

Педро Алмодовар је, у погледу драматургије, сврстан од
стране критике у онај џеп шпанске литерарне традиције
специфичногхумора–подврстуесперпентакојије,већна
почеткукаријереовогредитеља,каоврстанарацијеушаои
уфилм.Свењеговефилмовеодликује снажан, омамљују
ћихуморкојипонекадслужикаомаскаилипротезанеких
болнихсценакојесасузамагледајуљудиширомпланете.О
потребиовогауторадавештозабашуриистинуилипону
динекодруголицелажи,говореињеговипочецинафил
му. Још седамдесетих година је заједно са својим братом,
Аугустином Алмодоваром (Augustín Almodóvar), и данас
продуцентом његових филмова, правио сопствене пројек
цијефилмовакојејеснимаоуМадридузавремеФранкове
владавине.Овефилмове,којисусвојепројекцијеималиу
кућним амбијентима, на осаммилиметарском пројектору,
самАлмодоварјеупотпуњаваозвукомнапројекцији,јерсу
изворнобилинемифилмови.Насликукојасепројектује,он
уживододајезвук,импровизујућизвучнеефектеидијалоге
предприсутномпубликом.

Када би га питали за прве дугометражнефилмове,Алмо
доварбиувекодбиодаихсврстаужанртзв.мадридскеко
медије, објашњавајућида сличностнепостоји, осимсаме
географскеидентификације.„Тиауториговореоистинском
Мадриду,ајаоономдругом.”16

Годинама ће Алмодовар снимати филмове о Мадриду,
„ономдругом”(„неистинском?”),пружајућимогућностљу
димаширомсветадасеидентификујусаљудимакојиапсо
лутнонебиодговаралиаристотеловскомправилуо„човеку
посредини”,идеалномликузапоистовећивањепубликеи
стварањакатарзе,сржиовеуметности.

„Природност је нешто најједноставније на свету, само се
требаприказатионаквимкакав јеси.То је уједноинајси
гурније, јертаданиконеможедатеуловиулажи.”17Ово
није Алмодоваров одговор на питање зашто толико при
родности,терушењалажикојесасобомносеситуацијеи
ликовињеговихфилмова.Овојеодговорнапровокативно
питањеМигела Хуана Пајана (Miguel Juan Payan), аутора
књиге„Савременишпанскифилм”,акојесезаправотицало
Алмодоваровогимиџаињеговогпонашањаујавности.

16Pajan,M.H.(2004)Savremenišpanskifilm,prevodsašpanskogPetrović,J.,
Beograd:Clio,str.189

17Исто,стр.189.
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Уосталом,давнојебилаерањеговихнемихфилмовакојеје
снимаоутајностиодФранковогрежима.Ниосталишпан
ски филмови више не инсистирају на болном присећању
икритиковањуфранкизма,пазаштобиточиниоједанта
косамосвојнифилмскиаутор,какав јеПедроАлмодовар?
Уосталом,Краљевскимдекретомјеукинутацензурадавне
1977. године, аАкадемији зафилмништанедугује јер је
управобилазатворена,каојединадржавнафилмскашколау
Шпанији,башондакадајеАлмодоварпожелеодабудењен
студент.ЗатоАлмодоварможеисмедаспустисвојелико
ве,прљавеодлажиипретварањанамекупенупистеуМа
дриду.Дошлисууправонаистоместосакогсуикренули.
Али,описанјечитавједанкругињиховеличностисузаувек
промењене.Њиховеилузијесуутонулеумекупенастусапу
ницунакојусусеспустилисаавионскихстепеница.Нису
сесрушили,свисупреживели,асадајенањимадапроцене
коликоикадаћекориститисвојеспособностипретварањау
будућности.

ЧиниседајеобразложењеАлмодовараповодомфилма„Све
омојојмајци”потпунопримереноставитииуконтекстње
говог каснијег филма, овде анализираног дела ,,Случајни
љубавници”:

„Мојајеидејаупочеткубиладаснимимфилмоспособно
стинекихљудидаглуме,иаконисуглумци.Сећамседасам
каодечакприметиотуособинукодженаусвојојпородици.
Претваралесусевишеибољенегомушкарци.Иузпомоћ
лажи,успевалесудаизбегнубројнетрагедије(...)Женеко
јесеисповедајуилажу једнадругу.Тричетириженекоје
разговарају заменепредстављајупорекложивота, алита
кођепореклофикцијеиприповедања.”18Уфилму„Случај
ниљубавници”Алмодоваридедаље,одмотавајућиклупко
лажиидајућиистунитприповедањамушкимликовима.И
показалосе,Алмодоваровимушкарцитакођеодличнолажу.

Закључак

Алмодоварједелом„Случајниљубавници”филмскојумет
ностидаодиректнукритичкуфункцију.Самомсличношћу
саистинитим,уформидијалогаилиситуација,сличностса
истинитимдајесесамокаопривид,атакојеичитавфилм
предочимагледалацаизворналаж,привидстварности,паи
привидистинеликова,јерсвеоноштосазнајемооњимау
првомделуфилма,удругомделусеоткривадазаправојесте
лаж.Ипак,свеснидајеипреднамаједнасмишљенафанта
зијаексцентричнеуметничкеимагинације,пристајемонато

18Исто,стр.189.
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даистинитостнеморадабудеосновнипринцип,баремне
нафилмуиууметности.Заправо,управозбогтогаиволимо
дагледамофилмовеовогаутора,збогтогаштотајнивола
жи,иакогасвакодневнодоживљавамо,честоинесвесно,у
нашимживотиматешкодабисмомоглидаподнесемо.

Будућидаселажобичнопосматраизуглаетике,психоло
гије,исл.овајраданализиралажизлингвистичкеперспек
тиве.Имајући у виду даљуди првенствено и доминантно
лажукористећијезик,салингвистичкетачкегледишта,лаж
семожеузетиуанализукаоврста говорногчина.Лагање
сепосматракаоговорничиннеискреногопхођења.Овајго
ворничиндиректно кршиГрајсовумаксимуистинитости.
Говорничинлагањанесмебитиисказанпомоћуперформа
тивногглагола,абудућиданепоседујеилокутивнуснагу,
можесетумачитикаонеуспешанговорничин.Дабиодре
ђениговорничин(обећање,претња,комплимент)биоуспе
шан, саговорникмора дапрепознанамеру говорника.Па
радоксално,дабисеговорничинлажисматраоуспешним,
неопходноједасаговорникнепрепознанамеруговорника.
Наовајначинговорничинлагањапостајеостварив.Обила
тим коришћењемречи које дају легитимитет изговореним
лажима, Алмодовар нам је својим делом омогућио кори
шћењекорпусазаанализулингвистичкихсредставакојесе
користеуопштењузаснованомналажи.Сматрамодалаж
каофеномен, који се реализује превасходно путем језика,
итекакозаслужуједамулингвистипосветевишепростора
усвојимистраживањима.

Корпус

Losamantespasajeros.(,,Случајниљубавници”),Ред.Педро
Алмодовар.[филм]2013.
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LYINGINTHEFILMLOSAMANTESPASAJEROS
BYPEDROALMODÓVAR

Abstract

In his film I’m So Excited (Los amantes pasajeros), Almodóvar
assigneddirectcriticalfunctiontohismovie.Usingmanywordsand
expressionstolegitimizeexpressedlies,Almodóvar’smovieprovides
uswithacorpusforanalysisof the linguisticmeans thatareused in
Spanish in a communication based on lies. Considering that people
primarilylieusinglanguage,fromalinguisticpointofview,aliecould
beanalyzedasanactofspeech.Sincelyingwastraditionallyanethical
issue,thispaperanalysesaliefromalinguisticperspectiveandviews
theirfalseassertionsasactsofspeechwithinaconversationalcontext.
Lyingisviewedasaspeechactofinsincereassertion.Tellingalieina
performativeconstructionwoulddestroyit.AccordingtoTheOxford
EnglishDictionary,alieis“afalsestatementmadewiththeintentto
deceive“.Tolieistomakeabelievedfalsestatementwiththeintention
that that statement bebelieved tobe trueby theother person.Grice
(1975) concluded that when uttering a speech act, the speaker has
certainintentions.Tounderstandaspeechactistouncoverspeaker’s
intention. Inorder fora lie tobeconsideredasuccessful speechact,
speaker’s intentionmust be concealed and since it is impossible for
anaddressee to recognize these intentionsevery time, thespeechact
of lying can be accomplished. In terms of conversational maxims,
we are interested in themaxim of quality: be truthful.A speech act
oflyingdirectlycontradictsthismaxim.Examplesforthispaperwere
foundinthefilmI’mSoExcited(Losamantespasajeros,2013)bya
famousSpanishdirector,PedroAlmodóvar.Theexamplesarecitedand

analyzedchronologically.

Keywords:Spanishfilm,PedroAlmodóvar,speechact,lie,
communication
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CULTURE,CLASSAND
COUNTERFEITGENEALOGIES

INANGELACARTER’S 
WISECHILDREN

Abstract: Drawing on concepts from cultural studies and cultural
materialism,AngelaCarter’snovelWiseChildrencanbe interpreted
as a textwhere struggles betweendominant and subordinate groups
are fought, illuminating thus the markedly leftist undertones of its
narrative.CarterforegroundsthefamilyliesoftheHazardhousehold
to destabilize the entrenched notions of paternity, culture and class
infrastructure in 20th century Britain, exhibiting a postmodern
awarenessofthemultiplicityoftruthanditsdistortionbytheculturally
hegemonicgroups.Thenovel’snarrator,DoraChance, tellsherown
andhersister’shistoryofexclusionfromtheHazardclan–theBritish
theatricalroyalty–andtheirconsequentialrejectionbytheinstitutions
ofeliteculture.HeraccountunderminesthefoundationsoftheBritish
class system and the low vs. high culture dichotomy by divulging
multiplemisattributedpaternitiesthatunderpinthesesocialconstructs.

Keywords:AngelaCarter,culturalstudies,class,lies,patrilineality

Introduction

TheworkofthegreatlateBritishenchantressofthenoveland
theprolificculturalandliterarycritic,AngelaCarter,hasbeen
hailed as some of the most groundbreaking and substantive
workoffictionandnonfictionwritteninthelatterhalfof the
20th century.Aselfprofessedsocialist feminist,AngelaCarter
exploreddesire,genderidentityandrelationsofpowermainly
through fantasy, surrealismandmagic realism, innovels such

TATJANA MILOSAVLJEVIĆ
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asShadowDance (1966),TheMagicToyshop (1967),Several
Perceptions (1968),Heroes andVillains (1969),Love (1971),
TheInfernalDesireMachinesofDoctorHoffman (1972),The
Passion of NewEve (1977) andNights at the Circus (1984),
aswell as in several shortstory collections, themost notable
ofwhichisherrewritingofpopularfairytalesfromafeminist
perspective, The Bloody Chamber (1979). Written in her
idiosyncratic lurid lyricism, her work aims to demythologize
patriarchal stereotypes of femininity and eroticism predicated
on female submission, and while it has been praised for its
paradigmshifting toward constructions of female agency, it
has also been derided by feminist scholars for reinscribing
misogynist imagesof themasochisticpleasureof theviolated
femalebody,especiallyprominentinhercriticalexplorationof
DeSade’swriting(Tonkin9).Notonlyherfeministjudgment,
butalsohersocialistcredentialshavebeenquestionedoverthe
years.Her leftwing leanings, althoughoften subscribed to in
nonfiction and interviews1, remain largely unaccommodated
byherpostmodernaestheticwhich, for the largestpart, steers
clearofovertpoliticsandcompletelybypassesMarxism’sgenre
ofchoice–socialrealism.However,herfinalandbymanyher
finestnovel,WiseChildren(1992),centeringonthelivesoftwo
agedBrixtonchorusgirls, illegitimatedaughtersofan iconof
Shakespeareantheatre,isperhapsthemostlucidexpressionof
her leftist sentiments that vindicates the “bastard” childrenof
theBritishclasssystem.

WritingaboutthedemiseofclassnovelincontemporaryBritain,
Dominic Head acknowledges that class in Britain “remains
a topic fraught with contradictions and confusion” today,
complicatedbytheriseofThatcher’sneoliberalisminthe1980s
whichhasdonemuchtodemolishworkingclasssolidarity,while
introducing a new,moremaligned category of the underclass
(ContemporaryBritishFiction232).HeadnotesthattheBritish
novelofthe1980sand1990shasremainedlargelysilentabout
theBritishclassdynamics,incontrasttotheprominentposition
it held in the fiction of the previous decades, exemplified by,
forinstance,RaymondWilliams’BorderCountry(1960),John
Braine’sRoomattheTop(1957)ortheoriginalcampusnovel–
LuckyJim(1954)byKingsleyAmis.However,itcanbeargued
that,althoughwrittenintheplayfulpostmodernistidiomrather
thanrealismofthepreviousgeneration,Carter’sWiseChildren
ispossibletoreadasamorerecentexampleoftheBritishclass
novel,oratleastanovelhighlyinformedbyclassconsciousness

1 In an interview for Marxism Today’s Left Alive, she proclaimed: “I’m
interestedin justice.(…).IsupposeIregardmyselfas justarankandfile
socialistfeministreally.”(n.pag)



197

TATJANA MILOSAVLJEVIĆ

andtheconstructednatureofclassandculturewhichstemfrom
patrilineality,i.e.one’spaternallineageandtheaccompanying
inheritanceofproperty,rights,name,andclass.Carterasserted
inoneofheressaysthat“allpostsixteenthcenturyEnglishart
containsasubtextconcerningclass”,andnowhereinherfiction
isthismorepalpablethaninWiseChildren(Carter,“Loveina
ColdClimate”n.pag).WiseChildrenleavesbehindtheorgiastic,
dystopian fantasies that dominatedCarter’s earlierfiction and
enters the gritty, but jovialmateriality of SouthLondon, in a
novelwhich,althoughrepletewithpostmodernstylisticminutae
andoftenaskingofthereadertowillinglysuspendherdisbelief,
unabashedlyexploresthematerialcircumstancesoftheBritish
sociallife,aswellasthetightgripofpatriarchalrulethatextends
fromthefamilydomainintotherealmofartandculture.

WiseChildren, incontrasttomuchofCarter’searlierwork,is
a distinctly British novel, with specific temporal and spatial
coordinates.All thewhile balancing its exuberant plot on the
tightrope of metafictional historiography and magic realism,
Carterproducesatourdeforce,lifeaffirmingtaleofacentury
oftheBritishtheatreandentertainment,aculturesodistinctly
British that its enthusiasts and prime representatives in the
formoftheHazardfamilyfailtoexportittoHollywood.Italso
providesadiscerninglookintotheBritishclasssystem,which
the novel suggests is rooted in compromised patrilineality,
evidenced by the multiple false paternities in the Hazard
household.Insteadofeulogizingthelostvaluesofhighculture
in theArnoldian senseof “thebest thathasbeen thought and
said”(qtd. inBertens135),andrather thanlamentingtheloss
of class and family belonging,Carter undermines these ideas
throughthesardonicandsonorousvoiceofthe75yearoldDora
Chance.Thenovelforegroundsthethemesofdoubling(multiple
twinsparadetheplot),illegitimacy(bothofcultureandkinship),
identityswitchingandnostalgiafortheEnglandgonebythatis
juxtaposedtothemultiethnicpasticheandmasscultureof the
late20thcentury,thetimewhenDoraiswritingherpicaresque
memoirs.Insodoing,thenarrativeexposestheliesinwhichthe
discretecategoriesofclassandculturearerootedandcelebrates
theconcomitantfusionofthelowbrowwiththehighbrow.

TheProjectofBritishCulturalStudies

BydelvingintothematerialityoftheChancesisters’lives,Wise
Children performs in fiction a similar task to the one British
culturaltheoristssuchasRaymondWilliams,RichardHoggart,
StuartHallandTonyBennett,workinginthetraditionofcritical
Marxism and cultural materialism, have taken up as their
objectiveinthepastfiftyyearsincritiquingtheBritishsociety.
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Hence,itisnecessaryatthisjuncturetobrieflyoutlinetheproject
ofBritishculturalstudiesinordertoilluminatethethemesand
strategiesthatCarteremploysinWiseChildren.GraemeTurner
(2003), writing the historical overview of the British cultural
studiesasanacademicfield,notesthatforRaymondWilliams,
thegodfatherofthediscipline,cultureisakeycategorybecause
it links his two overarching interests – literary analysis and
socialinquiry.Culturalstudiesbrokewiththeliterarytradition’s
elitism and exchanged its claims of universal values for the
analysis of the everyday and the commonplace. Its mission
sinceconceptionhasbeentoerasethecategoryof“thenatural”
by exposing historical forces behind those social relations of
dominationweseeastheproductsofneutralevolution,focusing
particularlyontheexperienceoftheworkingclassand,lately,
on that of women and ethnic minorities as the historically
oppressed categories. Its theoretical premises are indebted
to critical EuropeanMarxism, and culture, mediated through
ideology in the criticalMarxist sense of theword, is viewed
as thesitewheremeaningandsocial realitiesareconstructed,
ratherthanamereprojectionoftheeconomicbase.Therehas
beenalongrunningdebateinculturalstudiesbetweenitstwo
opposing currents: the structuralists (informed by continental
philosophers, such as Althusser), who opt for the over
determining role of ideology in the formation of subjectivity,
andtheBritishhomegrownculturalistschool,championedby
RaymondWilliams,StuartHall,E.P.Thompson2amongother
notabletheorists,whoaremoreoptimisticaboutthepossibility
of agencyand selfinventionof the subjectof ideology. This
chasmhaslargelybeenbridgedbytherediscoveryofthework
ofGramsci,whounderlinednotonlythestructurethatproduces
the individual, but also the possibilities of agency available
tohim/her.This attitudedominates theplotofWiseChildren,
whosemainprotagonistsDoraandNoraseemtobeconditioned
by their (lack of) father, but who nevertheless retain agency
throughouttheplot,resolvingintheirrealizationthatitistheir
ideaofthefatherasanideologicalconstructtheywereseduced
byallalong,ratherthantherealperson.

Class,CultureandDubiousPaternity

The tension between classshaped notions of highbrow and
lowbrowcultureisextensivelyexploredinculturalstudies,and
isalsoaprominentsubjectofWiseChildren.Alreadyin1896,

2 RaymondWilliams’CultureandSociety(1958),RichardHoggart’sTheUses
ofLiteracy:AspectsofWorkingClassLife(1957),andE.P.Thompson’sThe
MakingoftheEnglishWorkingClass(1978)aresomeoftheseminalworks
inthefield.
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Matthew Arnold warned of the consequences of the spread
of the new urban culture of the working classes, represented
in the novel in the Chance sisters’ music hall career, which
Arnoldcalled“philistineculture”inCultureandAnarchy3.The
socalled “culture and civilization” tradition of elitist literary
criticism led by Matthew Arnold, T.S. Eliot, F.R. and Q.D.
Leavisinthefirsthalfofthe20thcenturygrewconcernedwith
what they saw as a degeneration of the “organic” communal
or folk cultures that thrived under industrialization until the
turnofthecentury.Forthesecritics,thepopularcultureofthe
20thcenturywasamanifestationof“anarchy”(qtd. inProctor
12).TheBritish cultural studies emergedas a reaction to this
elitism,theorizingfromtheperspectiveofthe“new”postwar
and postimperialBritain that sought to break away from the
ArnoldianmythofidealizedEnglishnessanduniversalvaluesof
highart,culturalparadigmsthatweredrownedinthebloodof
colonialismandtwoworldwars.Theemergentculturewasone
whereclasswas said tobeoutmoded,wherepostwarBritain
waseagertowashitshandsofitsimperialistlegacy,andwhere
modernityandtheAmericanizationofpopularcultureheralded
aneweraofblurred linesbetweenhighand lowculture.The
postimperialposition,criticalofpatriarchyandtheconcomitant
gender,racialandclassoppression,wasalsotakenupbyAngela
Carter,whotookissuewithBritishimperialistmythsandtheir
deconstruction froma socialist angle. In an essay called after
afamouspatrioticsong,“SoThere’llAlwaysBeanEngland”,
CarterwroteofBritain’scultural fallacies thatgaverise to its
imperialistclaims:

“Realfamiliaritywithhistorycannotcoexistwiththesense
of a special destiny. Itmust be a fine thing, should such a
countryexist, to live inaplacethatdoesnotnow,norever
hashad,theconsciousnessthatithasbeensingledoutfora
specialfate.Orinaplacethathaslostittosuchanextentthat
onecouldanswerBlake:‘AndwastheholylambofGodon
England’spleasantpasturesseen?’witharesoundingNo.(Or,
inthewordsoftheoldjoke,toreply:‘I’vegotnewsforyou.
She’sblack’)”.(Carter,“SoThere’llAlwaysBeanEngland”
n.pag.)

Stuart Hall was among the cultural studies leading theorists
who particularly insisted on the interdependence of high and
popular forms, noting that the false division of these binaries
was linked to themaintenance of cultural hierarchies and the

3 ThissocialprocessischronicledinWiseChildrenintheportrayalofstreet
performers,“low”comedians,musichalldancers,Hollywood’sappropriation
ofShakespeareandeventually,intheriseofmasscultureperpetuatedinthe
TVshowLashingsofLollyhostedbyTristramHazard.
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policingofdifference (qtd. inProctor31).This themefigures
prominentlyinWiseChildren,wherethenarratorDoraChance
narrates the familyhistory fromthepositionofamisbegotten
child of low culturewho has beenwrongfullywritten out of
theofficialfamilyrecords,aswellaslockedoutoftheclassical
theatre that is the province of the Hazard clan. Inextricably
relatedtothenotionsofhighandlowincultureisthetension
betweentheoriginalandthederivative.Ifpostmodernism’sgoal
istoquestionthehumanistassumptionofauthorialoriginality
andauthority,asLindaHutcheonhasremarked(xii)thanWise
Childrenquestionstheoriginalityofpaternaloriginandidentity
rootedinpaterfamilias.Theseideasaremockedbythenarrator
whenshecallsherbiologicalfather“theauthorofourbeing”,
althoughsheandhertwinsisterareactiveagentswhocarveout
theiridentitiesthroughoutthestorywithout,orbettertosay,in
spiteofhim.

The narratorDoraChance, the unauthorized family historian,
commences the reconstruction of her life by welcoming the
readertotheLondondistrictofBrixton,“thewrongsideofthe
tracks”(WS1).Theclassinfrastructureofthenovel’suniverse
isestablishedfromtheonsetbyDora’sexplanationoftheNorth
South divide of which every Londoner is wellaware: to the
northoftheriverThameslivetheaffluent,whilethesouthofthe
riverbelongstotheunderbelly.Doraandhertwin,Nora,inhabit
thelatter,“bastard”sideof“OldFatherThames”whichhintsat
theirbastardstatuswithintheHazardtheatricaldynastywhose
“legitimate”branchresidesinamansionnorthoftheThames.
The paternal metaphor for the river (“Old Father Thames”)
invokes the role of patriarchy in the class division between
theNorthandtheSouth.Dorabeginsherlabyrinthineaccount
of her andher sister’s dubious inception in theveryhouse in
whichsheiswritinghermemoirs75yearslater,onthedayof
theirbirthday,whichtheyironicallysharewiththefatherwho
hasneverconcededthepaternity,aswellaswithShakespeare.
InDora’s account,which compresses a century and a half of
narrated events into a single day,Carter veers away from the
structuring lies of bourgeois realism into the boundless space
ofmagicrealism,whichcollapsesthefactualandthefantastical
and fusesdiachrony intosynchrony.Herhistory,written from
themarginsbothintermsofLondontopographyandtheHazard
family hierarchy, reveals multiple misattributed paternities
thathaveshapedtheclassidentitiesandmaterialconditionsof
existenceofallthemaincharacters,graduallydisentanglingthe
web of lies inwhich the “legitimate” children are enmeshed.
Dora and Nora are in the know, hence they are the “wise
children”,althoughtowardthestory’sresolutiontheyironically
havereasonstodoubttheirmaternalorigin:itremainsunclear
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whetherGrandmaChance, ofwhomDora says has “invented
thisfamily”isperhapsthegirls’mother.

Carter makes clear connections between paternal acceptance,
respectability and prestige, in a world where patrilineal
legitimacy acts as an ideological overdeterminant in the
characters’ lives,only toexpose thispatriarchalcontinuumas
asham.Doranarratesaboutthestrongnexusbetweenhighart
and high class, expressed through Melchior’s first marriage
toLadyAtalantaHazard, theepitomeofupperclassgentility.
The episodewhereLadyA takes her legitimate twins, Saskia
andImogen,toseeashowinwhichtheillegitimatetwinsDora
andNoraperform,whichshedoesoutofpityforherhusband’s
mistreatmentofthegirls,highlightsthechasmbetweenthetwo
worlds:thelittleLuckyChancesexecutetheirexhaustingdance
routinesbeforetheeyesoftheirseated,privilegedcounterparts.
This is aclassgaze that isfilledwith indifference in thecase
ofImogen,andwithhatredinthecaseofthemoreformidable
twin,Saskia,whichstemsfromthegirls’rivalryoverthefather.
The antagonism, as the novel implies, is not only about the
obtainmentofthefather’slove,butalsoabouttheclassbenefits
accordedtoonethroughhisactofacknowledgement,whichlater
becomesobvious from the adult Saskia’s and Imogen’s greed
andmercenarybehaviour.UnbeknownsttotheLondonsociety,
aswellastoMelchiorandPeregrine,whoallcelebrateSaskia’s
and Imogen’s illusory purity and deceitfully angelic looks in
thephrase“darlingbudsofMay”,theselegitimatetwinsarethe
paragonsofevil,aswellasthedaughtersofthewrongHazard
brother.Bycontrast,thescornedandunrecognizedBrixtontwins,
DoraandNora,emergeasthemodelsofloyaltyandhonour,even
takingupthecareofLadyA,previouslyrobbedandcrippledby
herownduplicitousdaughters.DoraandNoraremain,however,
bastardsintheeyesofthesociety,andtheysimultaneouslystand
for the bastardized formof art –while their father treads the
respectablepathof classicalShakespearean theatrepreviously
setbyhisown(disputable)fatherRanulph,thegirlsstartmaking
theirprecariouslivingfromanearlyageperforminglaborious
danceroutinesinthe“low”theatrevarietiesof theday,music
hallsandvaudeville,ending theircareers indisreputablenude
shows.Tiffany,theChancesisters’grandchildandtheemblem
ofthemultiracialBrixtonoftheninetiesissimilarlymisjudged
by the society – her provocative dress and quickness to pose
naked overshadow her moral integrity and naivety. On the
otherhand,SirMelchior’s sonbyhis thirdwifeandBritain’s
belovedTVhost,Tristram,seducesTiffanyandimpregnatesthe
younggirlbeforeabandoningher,inalonglineofthelegitimate
Hazardchildrenlackinginmoralfibre.Thetopicofcounterfeit
portrayalsoflowerclasswomenwrittenbypatriarchyappears
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alsoinDora’srecountingofarelationshipwithanIrishauthor
Ross O’Flaherty who has a “philanthropic passion for the
education of chorus girls” and towhomDora is indebted for
theeloquenceofhermemoirs.EmbitteredbyDora’sendingof
their relationship,welearn that IrisheventuallyportraysDora
asadeceitfulandopportunisticharlotinhisHollywoodElegies
thatgoontobecomeahit,thusossifyingafalseimageofDora
foreternity.

Doraalsonotesthe“delusionsofgrandeur”(WS16)thatwent
into the naming of all the sets of legitimate Hazard twins –
Saskia, Imogen,Melchior, Peregrine, Tristram andGraham –
nameswithanunmistakableairofpretentiousnessandupper
classaspirations.Yet,inthecourseofheraccountthatendswith
thegrandrevelationsatSirMelchior’s100thbirthdayparty,the
patriarchalfictioninwhichtheseclassaspirationarerootedwill
be revealed:Melchior andPeregrine seem tobe theoffspring
of their mother’s affair with anAmerican actor, and not the
sons of her husbandRanulphHazard;Saskia and Imogen are
notMelchior’sdaughters,buttheproductofLadyA’sonetime
liaisonwith his brother Peregrine, while the “the jury is still
out”(WS228)onthepaternityofMelchior’ssonsbythethird
MrsHazard,TristramandGraham.Thereisalsoaconspicuous
contrast,forexample,betweentheaweandrespectthatRanulph
HazardinspiresonstageperformingMacbeth,allegedlycausing
“QueenVictoria[togrip]thecurtainsoftheroyalboxuntilher
knuckleswhitened”(WS14)andhisbrutishprivatepersonality.
DorainformsusthatbeforemarryinghergrandmotherEstella,
Ranulphhad“frettedandphilanderedandbeatenandbetrayed
three wives into early graves” (WS 15). Dora thus tears
down the masks of decorum of the respectable Hazard clan,
foregrounding the confusion of high artwith highmorals, as
wellasthetranspositionoftheatricalillusionintoreallife,and
viceversa.Theeventualdegeneration,orperhapsacontinuum,
ofelitecultureintomasscultureisportrayedinthenovelfirstby
Melchior’sdesperateattempttocutafigureinHollywood.Years
later,Dora,NoraandLadyAhavethepleasureofwitnessingthe
thirdMrs.Hazard’scareerincommercialsasLadyMargarine,
whereShakespeare is reduced to thequestionof“tobutteror
nottobutter?”,whiletheentireHazardclaneventuallybecomes
employed in the production of a base television show called
LashingsofLolly.DoraandNorahavespenttheirentirelives
seekingacceptanceintothepaternalbosomofMelchiorHazard,
onlytoconcludeatthenovel’send,oncetheyhavefinallyarrived
there, that themanhas far lesssubstance than they imagined:

“D’youknow,Isometimeswonderifwehaven’tbeenmaking
himupallalong,’shesaid.‘Ifheisn’tjustacollectionofour
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hopes and dreams and wishful thinking in the afternoons.
Something to set our lives by, like the old clock in the hall,
whichisrealenough,initself,butwhichwe’vegottowindup
tomakeitgo.”(WS230)

One of the main vehicles of Carter’s deconstruction of class
constructsbasedinpaternityisthefigureofShakespeare,who
stormsinandoutoftheplot,oftenbymeansofallusionsand
intertext,suchasthesisters’addressinBrixton,49BardRoad.
InWise Children the great English Bard is reclaimed by the
underdogs.Hebelongsequallytoallclasses,andisreincarnated
onsomepagesasaHollywoodparody,onothersasalowcomedy
sketch,andyetonothersashightheatricalart,thusposingboth
asthesymbolofthewaningpatriarchalauthorityincultureand
astheunifyingelementoftheBritishculturallifethroughages.
ThenovelestablishesaculturalcontinuityfromShakespeareto
interwarmusichalls to themassmediaof the1990s, thefinal
stagesymbolizedbythevulgarTVshowLashingsofLolly.Both
suspiciousandrespectfulofShakespeare’splaceintheBritish
society,justassheisambivalentaboutfathers,Carterpaystribute
tohimbyinterweavingwhatseemstobehisentireoeuvreinto
theunderlyingmatrixofWiseChildren’s riotousplot.Toward
thenovel’scarnivalesquedenouement,however,WiseChildren
upholdthecontinuityof theBritishculture,butonnew,hard
wonterms–thedethronementofitspatriarchalidolsinwhose
place Carter crowns the selffashioned, illegitimate heiresses,
DoraandNoraChance.

Conclusion

Until the advent of cultural studies, popular culture has been
leftoutof academic inquiry, just like theChance sistershave
been excluded from the Hazard clan. In its commitment to
exposing the fabrications of official histories and patriarchal
metanarratives that have the power to proclaim the bastardy
ofbothchildrenandcertainformsofculturalexpression,Wise
Children fits neatly into those postmodern works of fiction
for which Linda Hutcheon observes “speculate openly about
historicaldisplacementanditsideologicalconsequences,about
thewayonewritesaboutthepast‘real’,aboutwhatconstitute
‘theknownfacts’ofanygivenevent”(94).Dora’srepudiationof
theofficialfamilyhistoryrevealsthegapsinthefalsetotalityof
thecategoriesofclassandculturethatstemfromthepatriarchal
order,ortobemoreprecise,frompatrilinealgenealogy.Stuart
Hall wrote that popular culture, represented in the novel
through Dora and Nora Chance, “can never be simplified or
explainedintermsofthesimplebinaryoppositionsthatarestill
used tohabituallymap itout:highand low; resistanceversus
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incorporation;authenticversusinauthentic,experientialversus
formal;oppositionversushomogenization”(qtd.inProctor13).
Analogously,WiseChildrendoesnotentirelytransformtheclass
hierarchynorculturalparadigmsbymeansofasimpleinversion,
butinexposingthegapsinthepresumedorganicunityofthese
constructsmanages tounsettle theboundariesbetween“high”
and “low”, thus opening up the fissures in patriarchal power
withwhichthesenotionsarecoextensive.
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КУЛТУРА,КЛАСАИЛАЖНИРОДОСЛОВУ
РОМАНУМУДРАДЕЦААНЂЕЛЕКАРТЕР

Сажетак

Тумачење кроз призму културолошких студија и културног
материјализма осветљава левичарске идеале Анђеле Картер
у њеном последњем роману, „Мудра деца”. Роман тематизује
породичне лажи у кући Хазард не би ли пољуљао укорењене
представе о очинству, култури и класној инфраструктури у
ВеликојБританијидвадесетогвека,изражавајућипритомснажну
постмодерну свест о плуралитету истине и њеној злоупотреби
од стране културнохегемонских група. Нараторка романа, Дора
Чанс,садруштвенемаргинеприповедасвојуисторијуискључења
изкланаХазард,чувенебританскепозоришнепородице,каоио
последичнојдискриминацијиубританскојкултурнојсфери.Њена
прича открива низ лажних очинстава у родослову Хазардових
који подривају основе британског класног поретка и омеђеност
популарне и високе културе који у великој мери почивају на

патрилинеарности.

Кључне речи: Анђела Картер, културолошке студије, лаж,
патрилинеарност

РајкоР.Каришић,Фотографијаиз
циклусаВенчићи,2012.
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оригиналан научни рад

СТУДЕНТИСАСЕЛА  
АРНЕАГАРБОРГА:ИЗМЕЂУ
СТВАРНОГИФИКТИВНОГ

Сажетак: У раду се анализира супротстављеност између сту
дентскестварностиинереалнихпредстава(илузија)остудент
скомживотукојутематизујеједанодкласиканорвешкекњижев
ности, романСтуденти са села Арнеа Гарборга (ArneGarborg,
Bondestudentar) из 1883. године.Проучава се критика романти
чарског идеализма у роману, изражена сукобљеношћу лажних,
идеализованих,представаостудентскомживотуистварнихис
кустава.Сударстварностиификтивнихпредставапокрећерад
њуроманаиразвојглавноглика.Удругомделурадасеанализирају
реакцијечиталацанаГарборговреалистичкиприказакадемских
студијауроману.

Кључнеречи: роман, књижевност19. века, норвешкакњижев
ност,скандинавскакњижевност,универзитетскироман,фикција

Некеодомиљенихтемаширомевропскереалистичкекњи
жевности:одрастање,сазревањеиуспонсиромашногмла
догчовека,прелазакизруралнеуурбанусрединуиоднос
измеђудруштваипојединца,честосусестапалеуроманима
остудентима,односно,ранимуниверзитетскимроманима.
Романикојиописујумладе,амбициознемладиће,незнатни
јегпорекла,којипосредствомвишегобразовањастремеси
гурнимдруштвенимположајима,економскојнезависности
ипозицијиувишимкултурнимкруговимасурадописани
ичитаниуЕвропитокомдругеполовине19.века.Затоније
необичноштоће,утомсмислу,иједанодпрвихреалистич
кихроманаусрпскојкњижевности,МиланНаранџић(1860),
највећим делом приповедати о ђачким, односно, студент
ским данима двојице младића уПешти.МиланНаранџић
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је,истовремено,ипрвироманЈаковаИгњатовићаукомау
торпишеоактуелним,друштвенимтемамаизстварности.
Унорвешкојкњижевностисекаопрвизначајнијиромано
сиромашнимстудентимаиздвајаСтудентисасела(Bonde
studentar)АрнеаГарборга (ArneGarborg)из1883. године.
Овадвароманаимајумногобројнихсличности(окојимаће
вишебитиречинадругомместу),амождасенајвишераз
ликујупоначинунакојиразумејуиинтерпретирајуроман
тичарсконаслеђеукњижевностиимисли.

Сентименталноромантичарска традиција је уМилануНа
ранџићујошувекжива.НарочитосеисказујекрозликБран
каОрлића,најбољегпријатељанасловноглика,којиусеби
садржисвеодликеромантичарскогјунака:сентименталност,
племенитост,бајроновскузгађеностлицемерјемилажним
мораломграђанскогдруштва,алиизнадсвега,Орлићјене
поправљивиидеалиста.Уњега, како каже ЈованДеретић,
„Игњатовићјеуносиоснове,идеалеирасположењасвогро
мантичарскогпоколења”.1Каотакав,онфункционишекао
антиподсналажљивомматеријалисти,МилануНаранџићу.
Међутим,иакороманнајвишеприповедаоМилановимве
селимдогодовштинама,симпатиједелаипаклеженастрани
БранкаОрлића,сањалицеиромантичногидеалисте.

РоманСтудентисасела је,пак,објављеннештовишеод
двадесет година касније, 1883. године, у време јачањана
туралистичких тенденција у скандинавској књижевности.
Међу најизразитије натуралистичке елементе у Гарбор
говом роману треба, пре свега, сврстати веома негативно
приказивањеромантичарскогдухаиидеала.Идеализоване,
сентименталне,илиромантизиранепредставесветаиљуд
скогпостојањаотудасеуромануСтудентисаселапред
стављајукаолажнауверењакојапогубноделујунапоједин
ца. Разоткривање неутемељености идеализма и романтич
нихмитова у контрасту саприказивањемњиховог грубог,
реалног,односно,истинитогобличјаје,показаћемоураду,
окосницаГарборговогдела.Романсе,другимречима,бави
сукобомизмеђуидеализованихпредставаглавног јунакаи
стварнихдоживљајатокомодрастања,односно,токомђач
кихистудентскихдана.Централнаилузијакојујунактежи
даоствари,акојасеуроманупоказујекаофаталнаполуга
његовогморалногпада,јестесано„идеалномстудентском
животу”.УрадућемоанализиратиГарборговпоступакде
романтизације, односно, рушења илузија о идеалном сту
денту,алићемоодносизмеђулажнеиистинитепредставе

1 Деретић, Ј. (2007)Краткаисторија српскекњижевности,НовиСад:
Артпринт,стр.160.
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студијапренетиикоракдаље.Испитаћемо,наиме,какосу
Гарборгове,поновофиктивнепредставе„реалног”студент
скогживотаприхватилињеговисавременици,затим,којим
сетехникамаписацслужиокакобисвојупредставустуде
натауглавномградуНорвешкеучиниоуверљивијом.Натај
начин,раднастојидапружиједнуцеловитуанализуодно
сафиктивно/истинитонаунутрашњемиспољашњемплану
књижевногдела.

РадњароманаСтудентисасела уоснови, како јенапред
речено,типичнајезаевропскидеветнаестовековниромано
сазревањумладогчовека.УСтудентимасаселасеопису
јеодрастањеглавногјунакаДанијелаБраута,амбициозног
младићасасела,којидолазиуградскусрединусаамбици
јомдазаузмесигурнупозицијуудржавнојслужбиивишим
друштвенимкруговима.Улогадошљакауурбанојсредини
чиниликстудентасаселавеомапогоднимзаистраживање
супротностисело–град,природа–култура,алииснови–
збиља,наједномпојединачномпримеру,штосуискористи
ли имноги романи преи наконСтудената са села. Гар
борговромансе,пак,издвајакао једанодпрвихроманау
норвешкој књижевности који се пре свега концентрише
на универзитетску средину као место у ком главни јунак
представљастранца,алиикаопоприштесударајунакових
илузијасаматеријалномстварношћу.

Попутделамногихсавременика,каоштосуИбзениБјерн
сон,иГарборговамногостранаактивностновинара,полеми
чараикњижевника,ималајеутомпериодујаснудруштвено
ангажовану намену, језгровито садржану у реалистичкој
максимитадавеомаутицајногданскогкњижевногкритича
ра,ГеоргаБрандеса2:„књижевностунашевремедоказуједа
живитимештоизносипроблеменајавнурасправу”.3Про
блемкојимсебавироманСтудентисаселаје,какојепри
метиои норвешкиисторичар књижевностиХаралдБаше
Виг(HaraldBacheWiig),тичесеодносаматеријалистичких
и идеалистичких схватања света.4 Другим речима, процес

2 Овајданскиерудитајенашоjјавностискраја19.векабиопознатпод
посрбљенимименомЂорђеБрандес.Види:Ј[овановић]Св.М. (1896)
ОцјенаAusdemReichedesApsolutismusодМ.Ђ.Брандеса,Зора:листза
забаву,поукуикњижевностбр.8,год.1,Мостар:Штампаријакњижаре
ПахераиКисића,стр.312.

3 Оригинал:„Det,atenLitteraturivoreDagelever,visersigi,atdensætter
ProblemerunderDebat“,Brandes,G.Indledning,in:Hovedstrømningeridet
19deAarhundredesLitteratur;ForelæsningerholdtevedKjøbenhavnsUni
versitetiEfteraarshalvaaret1871[1871],(1894)Kjøbenhavn:Gyldendalske
BoghandelsForlag,p.9.

4 BacheWiig, H. Litteraturforskningen og Bondestudentar, in: Frå vesle
Daniel til student Braut: Individ, samfunn og tilpassing i Arne Garborgs
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формирањаглавногјунакасеодвијакроздијалектичкусу
протностизмеђуидеалаостудијамаиживотнестварности,
или,језикомромана,измеђудуха(ånd)иматерије(materie).
КрозописеђачкихистудентскихданаДанијелаБраута,али
ибројнихдругихликова,романпоступноразграђујеидеј
не конструкције, идеале и илузије који важе унутар света
романа,аликојисеодносеинанорвешкустварностдруге
половине19.века.

Роман хронолошкипрати одрастањемладогДанијела, си
ромашног земљорадничког сина просечних способности,
когасано„идеалномстудентскомживоту”водипрекораз
личитихступњеваобразовногсистемадостудијауглавном
градугдесесуочавасаглађу,бедом,безнађем,болешћуи
моралном деградацијом. Срећно избављење из материјал
нихмукајунакудоносезарукесанештостаријом,богатом
Госпођицом.Веридбасњомподразумеваодрицањеодсло
бодоумних,либералнихставова,алиииспуњење„идеалног
студентскогживота”.Присамомкрајуромана,главнијунак
оправдавасвојизбор:

„Буделитакоучинио,моћићедадобијеновчанупомоћ
одвелепоседника,иистогчасасеизбавиизсвојихдуго
ваинемаштине,иконачноћевалаионмоћидапрожи
винеколикорадоснихстудентскихгодина[...]акадабу
дестаријиидобијенамештење,преобратићесеипочети
озбиљнодасхватаживот.”5

Већ на први поглед, можемо рећи да прича о Данијелу
Брауту у многоме прати начела романа о одрастању, бил
дунгсромана.Meђутим,изнаведеногцитатајејаснодаро
ман не испуњава законитости класичних билдунгсромана.
Јер како између осталих наводи Франко Морети (Franko
Moretti),класичноделоовогжанранегујеидејуопредодре
ђености човека да заузме намењеноместо у друштву: „[у
билдунгсроману]формирањечовека каоиндивидуе у себи
изасебеподударасесањеговомсоцијалноминтеграцијом,
укојојсеонкаоједноставандеоцелине,безикаквихпуко
тина,уклапаудруштво”.6Романиоодрастањукулминирају
тренутком када се јунак психолошки, али и у социјалном
смислу, савршено уклопи у свет одраслих људи: „Развој

‘Bondestudentar’,ed.Svensen,Å(1976)Oslo:Aschehoug,p.23.
5 Оригинал:„Gjordehandette,sokundehanfaaPengehjelpavProprietæren,

kommedeinGongutavallsiSkuldogNaud,ogkundeendelegeingongfaa
livaeitPargladeStudenteraar[...]NaarhanvarteldreogfekkEmbætte,vilde
hanumvendasegogtakaLivetaalvorlegt”,Garborg,A.(1883)Bondestuden
tar,Bergen:Nygaard,p.332.

6 Морети,Ф.(2000)Билдунгсроманкаосимболичкаформа,у:Реч:часопис
закњижевностикултурубр.60,6,Београд:Фабрикакњига,стр.426.
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личности и интеграција су комплементарне и конвергент
непутање,инатачкињиховогсусретаиравнотеженалази
сепунаидвострукаепифанијасмисла,односнозрелост”,
утврђује Морети.7 Гарборгово дело, међутим, одступа од
овогмодела:јунаковаинтеграцијаудруштвонеподразумева
ињеговодуховносазревањеиосамостаљивање.Ироничан
тонизприложеногцитатајасносугеришедајунаковразвој
неостварујепожељниидеалсазревања.Отудајеовајроман
у историји норвешке књижевности називан „ироничним
билдунгсроманом”,8или„пародијомбилдунгсромана”.9Ово
неслагањеодражаватакозвану„семантичкухипертрофију”,
која,какотврдиМорети,одликујемноге,углавномнегатив
ноодређенетерминекојинастоједаутврдепозицијупоје
диначногроманауодносунатрадицијубилдунгсромана.10

Уместо одредница иронични, или пародични билдунгсро
ман, много је сврсисходније посматрати романСтуденти
саселакаопознуфазууразвојужанраобразовногромана.
ДанијелБраутприхвата„уговор”садруштвом–веридбом
са богатом кћерком велепоседника – не у циљу „одраста
ња”илиуклапањаудруштвенеоквире,већкакобиоства
рио безбрижну младост, „неколико радосних студентских
година”.Уовомепрепознајемоидеалоперпетуираномпе
риодунезрелости,односно,испуњењеидеалаовечнојмла
дости који, како уочаваМорети, од средине деветнаестог
векауевропскојкњижевностизамењујеидеалекласичних
билдунгсромана којинегујуидеалхармоничногодрастања
ради укључивања у заједницу.11 Привлачност безбрижног
студентскогживота,усмислулегитимногобликанепотпу
ноизграђенезрелости,приказујесеуСтудентимасасела
као регресивно остварење идеала (студентског) живота, и
коначно као регресивнициљбилдунга главног јунака.Да
нијелБраутсе,такопопутИбзеновогЕрхартаБоркманаиз
драмеЈонГабријелБоркманскрајадеветнаестогвека,или
ФлоберовогФредерикаМороа изСентименталног васпи
тања, клони зрелости, обавезаи одговорности.Међутим,
докјеИбзеновмладијунакопчињенмладошћууопште,као
постојањуизвандруштвенихконвенцијаиекономскихвеза,

7 Исто,стр.428.

8 Sjåvik, J. (1978) Intensjon og genre iArneGarborgsBondestudentar, in:
Edda:NordisktidsskriftforlitteraturforskningNo.78,6,Oslo:Universitets
forlaget,p.338.

9 Mork,G.(2002)Denreflektertelatteren:PåsporetterArneGarborgsironi,
Oslo:Aschehoug,p.274

10МоретиФ.нав.дело,стр.426.
11ОвутенденцијуМоретиуочавауроманимаДанијелДеронда,ЏорџЕли

отиФлоберовомСентименталномваспитању;Исто,стр.420423.
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Гарборговјунактежиостварењуидеалногстудентскогжи
вота.

Наовомместусеваљазауставитинапојму„идеалнисту
дентскиживот”којиимавишезначењаикомплекснуфунк
цијууроману.Идеалнистудентскиживотје,каопрво,појам
којиуделуизражавајуликовистаријегенерације,Даније
ловпрвиучитељ,капеланХиршиуниверзитетскипрофе
сорДаре,укорењениутековинеидеалистичкефилозофије
иродољубиверомантичарскемисли.Изовеидејеоидеал
номстудентурађа седругиконцептидеалног студентског
живота:онајкојиподразумеваблажениинтермецо,предах
предсуочавањесаодговорностимаодраслогчовека.Носи
лацоваквогсхватањајепротагонистароманакомејеживот
нициљдаоствариуправоовакосхваћенидеалстудента.И
једномидругомсхватању се супротстављају реалистички
описи„стварног”студентскогживота,немилосрдноразот
кривајућидајеуобаслучајаречоуобразиљама,погрешним
и лажнимпринципима који не самошто сунеистинитии
неутемељени,већсуидиректноштетни.

Првиописстудентаистудентскогживотауроману јено
сталгични (и сентиментални) опис студентских дана
ДанијеловогучитељаХирша:

„АкадајепричаоДанијелуостудентскомживоту,штоje
врлорадочинио,помињаобичестодајето,штојеовај
животчинилопоетичними„идеалним“,билоусуштини
сазданоодсмелихмладалачкихснова.Студентскиживот
сучинилирадост,песма,здравживот,безбрижнеколеге;
алисвакијестудент,укомејебиловрлине,употајига
јиодивнесновекојисурадостидавалиозбиљност,аигри
смисао.”12

Немајући никакве представе оживоту изван сеоске зајед
нице и мукотрпног рада на имању, Данијел разрогачених
очијуупијазанесене,идеализованепричеучитељакојисту
дентскиживотизједначавајусаидеалним,дакле,најбољим
могућимијединимдостојнимживотомзамладог,ваљаног
човека.ПремаХиршу,студентскиживотјепосвемуузви
шенијиодбилокогдругог,астудентјеодређенданосибар
јакидеализма.Онјетајкојијепредан„идеји”икојисене
можеинесмеобазиратинаматеријалнепроблеме.

12Оригинал:„OgnaarhanfortaldeDanielumStudenterlivet,somhanikkjeso
sjeldangjorde,sosagdehangjerna,atdet,somgavdetteLivetsinPoesiog
’Idealitet’,detvar iGrunnendeiungdomsdjerveDraumarne.TilStudenter
livethøyrdeGleda,Song,frisktLiv,lystigeKammeratar;menkvarStudent,
somdervarMannsemnei,bariLøyndompaafagreDraumar,somgavGleda
AalvorogLeikenMeining.—“,GarborgА.op.cit,p.33.
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Хиршово виђење студената представља ехо Хумболтове
концепцијеуниверзитета,алииодразнемачкеидеалистич
кефилозофскешколе.Овакваидеализованасликаунивер
зитетасенеговалаунорвешкојпоезијисведокрајадевет
наестогвека.Упригоднојпесмиповодомбаластуденатау
норвешкојпрестоници1858. године,ХенрикИбзен алего
рично описује универзитет као „храмДуха”, а студенте и
професорекао„свештеникеухрамуИдеја”:

Чиојестудентовум;

Уњеговојмладалачкојдуши

Тињасветлостмисли

ОдатлепламсасјајИдеје;

Свакодневицепразнеигре,

Teжачкирадидремеждуха,

Студентнепознаје,

Никадимсенепредаје

(Чиојестудентовум!)13

ПрвиописстудентауромануСтудентисаселајејаснапа
ралеласаовомстрофомизИбзеновепесме.Међутим,Гар
боргћесенајошнеколикоместауромануосврнутинаову
идеализовану представу студената, најчешће преко свеча
них говора професора Дареа. Пожелевши добродошлицу
новимстудентимау„Aandsheimen”–пребивалиштеДуха,
односно,Универзитет,професорДареихупућујеуњихов
новиидентитет:„Ступившиуидеалнидуховниживот,ови
здравимладиљуди,саједнестране,налазесамисебе;алиса
другестране,Духјетајкојиналазињих,односно,уњимаи
онспознајесамогсебе”.14

„Идеализам свечаних говора”, како ће Гарборг, нешто ка
сније у делу, ироничноназватипредставе студија које ис
казујуХиршиДаре,15будућистудентислушајупомно,али

13Оригинал: „Festlig er StudentensSind; / I hans ungdomsrige Indre /Lu
erTankensLampeskin/DerIdeensKjærtertindre;/Hverdagslivetstomme
Spil,/Hvormantræller,hvormanblunder,/KjennereiStudententil,/Aldrig
gaaridethanunder/(FestligerStudentensSind!)“,Ibsen,H.(1937)Sang
vedStudenterballetden15deDecember1858, in:Samledeverkervol.14,
Oslo:Gyldendal,p.225.

14Оригинал:„NaardensunneUngdomenkominnidetidealeAandsliv,var
detpaadeneineSidahan,somfannsegsjølv;menpaadenandreSidavar
detAanden,somfannhonom,elderfannsegsjølvihonom“,GarborgА.op.
cit,p.120.

15Оригинал:„FesttaleIdealitet“,Ibid.,p.260.
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безмногоразумевања:„Данијелјеслушаосадубокимди
вљењем.Нажалост,нијебашсверазумео;али[...]осећаоје
усебидајепрофесоруправу”.16Појмове„идеја”,„идеали
зам”или„идеал”,Данијелсведокрајаромананеуспевада
разуме,ивеликидеохуморасеуделузасниванањеговом
комичномбркањуовихпојмова.Осимтога,неразумевање
ових појмова и даје ново значење „идеалном студентском
животу”. Будући да подразумева одсуство физичког рада,
Данијел студирање изједначава са лагодним, безбрижним
животомизагарантованомегзистенцијомлишеномматери
јалнихбрига:„правистуденттребадаживизаидејуидапу
стигаздеисељакедакукајузановцемихраном”,закључује
он.17Уверенусвојупредставууниверзитетскогобразовања,
Данијелгаизједначавасаблагостањемизбајке,иузвикује
напрославиположеногпријемногиспита:„Сутранијепо
стојало;весеље,самојевесељемораловладати;тојезначи
лобитистудент!Овојебиоидеалнистудентскиживот”.18

Успоставившиовадвасхватањао„идеалномстудентском
животу”ио„студенту”каодвекључнеилузијебезупори
штауреалности,Гарборовроманседајеуњиховопоступно
и немилосрдно разоткривање.Први ступањ демистифика
цијепочињеописомстуденатапорекломсасела.Првеко
легесакојимасеДанијелсрећенауниверзитетууглавном
градуНорвешке,ниблизунеподсећајунаонекојибино
сили„идеалност”студентскогживотаокомемујепричао
капеланХирш.Насупротунапредизграђенојидеалнојпред
ставистудената,стојиреалистичкиопис:

„Уопштеузев,читавагрупајеималанечегпотлаченоги
пропалогусеби,цртумуке,немаштине,тешкихданаили
пијанчења;многисубилилошеобучени,прљавихкрагни
иманжетна,ногавицаискрзанихнапетама,искривљених
ципелаигенијалнихшешира[...].”19

Многе Данијелове колеге су, наводи се даље у тексту, уз
припреме за факултет, радили физичке послове, други су

16Оригинал:„DanielhøyrdepaameddjupAndakt.Dessverreforstodhandet
ikkjeheiltut;men[...]hankjendepaaseg,atProfessorenhaddeRett“,Ibid.,
p.122.

17Оригинал:„[E]insannStudentskuldelivaforIdeenoglataKræmararog
BøndersytaforMyntogMat”,Ibid.,p.154.

18Оригинал: „Morgondagen var ikkje til;Gleda,Gleda aaleine skulde liva;
dettevaraaveraStudent!Dette,vardetidealeStudenterliv“,Ibid.,p.113.

19Оригинал:„SaageinheileFlokkenundereit,haddehannokotfortryktog
forkomet yver seg, eit Drag av Stræv, Pengesut, vondeDagar elder Ran
gel;mangegjekkdaarlegtklædde,medskitneKragarogHandliningar,med
BrøkerupptrøddenedmedHælarne,medskjeiveSko,medgenialeHattar
[...]”,Ibid.,p.95.
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остајалибезпомоћинетакоимућнихмецена,пасусепо
туцалиградомизгладнелииодрпани,молeћизапозајмице.
Њихје,какостојиуроману,билострашновидети.20Ните
меокојимапричајустудентисаселанемајуурођенуцрту
„узвишености” или „идеалности” у себи, што је кључна
одлика студентскихразговорапремаХиршовојпредстави.
Студентисаселаимајусасвимдругачије,посвематеријал
не,преокупације: „Оно, очему сунајвишепричали, било
је,наравно,оночегасунајмањеимали,атојебионовац”.21
Гарборгови описи бедних студената пореклом из нижих
класасувеомасличниописимаоведруштвенегрупекако
уевропскимтакоиусрпскимроманимадругеполовинеде
ветнаестогвека.22

Следећикоракудемитологизацијистудентскогживотати
чесеуказивањанаподвојеностстудентскепопулације,на
такозване „праве, градске, студенте”и „студенте са села”.
ПетаишестаглавауромануСтудентисаселасупосвећене
описудвепрославенауниверзитету:прваприказујепросла
вуположеногпријемногиспита,адругасвечаниуписстуде
ната.Истовремено,оведвеглавесучељавајуразличитепер
спективе:идеализмомзадојенепредставестудијаисурову
реалност.

Петаглаванавеомадуховитначинописујебаханалијено
вихстуденатанаконположеногпријемногиспита:„Пунчје
биодобар;Данијелсезагревао.[...]Никадаседотаданије
осећаотакодоброичисто, такоиздигнутизнадсвеклети
сиромаштваисвесуровостиусвету;да,осећаосетакоиде
алним [...]”.23 Како глава одмиче, приповедање постепено
губиформу,а„свештенициухрамуИдеја”–IdeensPrestеr,
како нове студенте назива један од говорника, оглашавају
сењакањем,кукурикањем,псовкама,урлањемиударањем
ногуупод.Опијенпунчеми„идеализмомсвечанихговора“,
Данијелверуједајеиспуњенњеговдетињисаностудент
скомживоту.Наокончањупрославе,припитиДанијел,кога
смукомвраћајукући,осећасесвимсрцемкао„идеалнисту

20„СадасеУлајЈибергпотуцаоћелавеглавеизгаслоглицаисамозурио
крозсвојеширокенаочарикаолешкрозподрумскаокна;билогајестра
шновидети”.Оригинал:„NogjekkOlaiJubergikringmedsnaudSkoltog
avblømtAndlitoggloddeoggloddegjenomsinebreideBrillursomeitLik
gjenomeinKjeldarglugg;detvarsodetvarvondtaasjaahan“,Ibid.,p.97.

21Оригинал:„Det,deisnakkadmestum,varvældet,deihaddeminstav,ne
mlegPengar“,Ibid.,p.95.

22Упореди:Игњатовић,Ј.(1969)Изабранадела1,НовиСад:МатицаСрп
ска(Будућност),стр.5355.

23Оригинал:„Punsenvargod;Danielvermdest[...]Aldrihaddehankjentseg
sogodogrein,sohøgtlyftyverallArmodsdomenogRaaskapeniVerdi;ja
hankjendesegsoideal[...]“,ArneGarborg,op.cit.,p.118.
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дент“,онајкојинемаразлогазаматеријалнебриге:„Данас
почињеидеалнистудентскиживот,мислиојеДанијел;иу
њемујебилосасвимдовољноидеализма,идеализмасвеча
нихговоратакодасесвепресипало”.24

Сасвимсупротноосећање,осећањемаргинализованостии
неприпадањаповлашћеномкругустуденаталишенихмате
ријалних брига, очекујеДанијела, и друге студенте са се
ланасвечанојцеремонијиуписа.НањојДанијелувиђада,
упркос узвишеним говорима професора, положеним при
јемнимиспитоминовостеченомстудентскомодоромика
пом,каоформалнимулазницамау„ХрамУма“,он,каони
другистудентисасела,ипакнису„Минервинисинови“.У
романусенавеомасликовитначинприказујеподељеност
иконтрастизмеђудвеврстестудената:студенатасаселаи
„правих”студената.

„Потомјенановорођенимдуховнимплемићимабилода
иступеипримеуписницуиизговорезаклетву.Биојето
великискуп.Већинусучинилиграђанскистуденти,они
сазначајнимнемачкимпрезименимаиособеним,финим
манирима,којимасеДанијелчитавогживотадивио.Али
туитамобидотабанаонекиhomonovus,некиАслаксен
илинекиБрагестад,иДанијелјеузрастућинемируви
ђаокакојелакобилопрепознатиихмеђуосталима.Нису
билиуглађени.Уписницесупрималикрутимнеспретним
стиском, и нечимшто сењима чинило као наклон, али
штојезаправобиосамотрзајврата;другисусеклањали
ничице,каодаћесепреполовитиупасу.”25

Дакле,студентисасела,иакоформалноимајуновиакадем
скиидентитет,јасноодударајуод„легитимних”студената,
онихкојисусвојимпорекломиприродомпредодређенида
студирају.Гарборговроманкритичкисугеришедаидеало
студенту,какавконструишузваничниговорииуспоменека
пеланаХирша,могуостваритисамостудентиизграда,док
ће студенти са села попут Данијела Браута у студентској
одориувекизгледатитеккаопреобученисељаци.

24Оригинал:„DetvardetidealeStudenterliv,sombyrjadiDag,tenkteDaniel;
ogdervartIdealitetnok,FesttaleIdealitetiFossogFlaum”,Ibid.,p.160.

25Оригинал: „So skulde dei nyføddeAandensAdelsmenn framog faa sine
BorgarbrevogavleggjaLovnaden.DetvarteilangMynstring.Deiflestevar
Bystudentar, Folkmed store, plattyskeNamnogmeddette serskilde, fine
Lag,somDanielhaddeundratsegyveriallesineDagar.Menenderogdaa
komdettrampandeeinhomonovus,einAslakseneldereinBragestad,ogDa
nielsaagmedveksandeUro,korlettdetvaraakjennadeifraadeiandre.Dei
haddeikkjeSvingen.BrevisinetokdeiimotmedstivekeivhendteTak,og
innbillteseg,atdeibukkad,mendetvartberreeinRykkiNakken;ogandre
tverbøygdeseg,somdeiskuldegaaavpaaMidten“,Ibid.,p.158.
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Разоткривши да идеализовани студентски живот сирома
шнимакадемцимаможепредстављатисамоварку,Гарборг
идеикоракдаље,показујућиуСтудентимасаселанега
тивнепоследицеупорнежељедасеоствариилузорнисан.
Насамомкрајуромана,Данијел,лишенновчанеподршке,
одизнуреностииизгладнелостипадаупостељуиодлучује
дажртвуједотадашњалибералнаихуманистичкауверења,
чак и оданостмладалачкојљубави како би приступио бо
гатомдруштвеномслојукоме јепоприродиомогућенода
оствари„идеалнистудентскиживот”.Затоформирањеглав
ног јунака овогпозногбилдунгсроманапредстављапораз,
регресијууместосазревања.Индивидуалностикритичност
сежртвујурадиостварењаидеала.

Друштвеноангажована порука романа је очигледна. Оту
да је, сасвим очекивано, и рецепција романа била јасно
подвојена. Левичарске новине, односно, њихови сарадни
ци,хвалилисуроман,истичућињеговуметничкидомети
значај,докгајеконзервативнаштампаодбацивалакакона
основу естетских, тако и на основу неестетских критери
јума. Међутим, карактеристична одлика већине рецензија
Гарборговогромана,безобзиранаполитичкуоријентацију
новина у којима су објављене, утемељена је на принципу
инстинитости:упоређењуописауроманусареалнимжи
вотнимоколностима.Последично,приказиулевичарским
новинамазаснивалисусвојпозитивансуднаГарборговим
тачнимипрецизнимприказиманорвешкестварности,док
је конзервативнаштампаистицала аргументе који обарају
„истинитост”Гарборговогромана,збогчегаје,премаовим
критичарима,исамроманмораобитинегативнооцењен.

Навешћемо неколико илустративних примера. Норвешки
књижевни критичар ЕрикВулум (ErikVullum), пишући у
левичарском листу Дагбладе (Dagbladet), констатује како
АрнеГарборгчитаоцима„пружастварност”изакључуједа
јежалоснотошто је„несрећнаприча”оДанијелуБрауту
„такотачна,такотачна”.26Јошједанлевичар,НиколајЈули
јусСеренсен (Nikolai Julius Sørensen) је директнији: „Пи
сацсебеззадршкиупуштауприказивањестварностиона
квекакваонајесте.Управоистинитостњеговихописадаје
значајовомраду”.27

26Оригинал:„Deterenulykkelighistorie,somerfortaltos.Mendetsørgeligste
veddenerdog,atdenersaasand,saasand”,Vullum,E.(1884)Bognyt,Nyt
Tidsskrift,Kristiania:Huseby,p.106.

27Оригинал: „Digteren gaar uden Sky løs paa en Fremstilling afVirkelig
heden, som den er. Det er Fremstillingens Sandhed, som giverArbeidet
sitVærd”,Sørensen,N.J.(4.January1884)SmaatomSenn,Dagsposten,
No.3,p.1.
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Садругестране,уконзервативнимновинамаАфтенпостен
(Aftenposten), анонимни аутор посвећује готово половину
насловнестранепоступномизлагању„доказа”збогкојихсе
ово дело не може назвати реалистичким, а самим тим ни
истинитим приказом „општих, типичних појава”.28 Поред
недостаткакојисетичуобјективностиинстанцеприповеда
ча,аутористиче„нереално”инетачноприказивањевиших
друштвенихкласауроману.29Овоје,апологетскинаставља
ауторрецензије,сасвимразумљиво,јерГарборгнитипри
падатомдруштвеномслоју,нитидовољнопознајенавикеи
начинживотаприпадникатекласе.Насупроттоме,Гарборг,
који„исамприпадатојкатегорији“,уодличнојјепозицији
дарасветли„феномен’студенатасасела’чијепојављивање
уградскојкултуридоносимногеинтересантнесоцијалнеи
психолошкепроблемекојидосаданисуобрађиваниукњи
жевности”.30Међутим,заједљивозакључујеовајдописник
Афтенпостена, Гарборгови уметнички домети ни у томе
сасвимнеуспевају,јерсестудентисасела,својеврсне„ду
ховненаказе”,уроманупретапајууједнубезобличну,бес
карактернумасу,„густи,непрегледниpêlemêle“ликова,што
текстчининеразумљивими,коначно,замарачитаоца“.31

Тоштосекаоврхунскиестетскикритеријумунаведеним
новинскимкритикамаГарборговогроманаСтудентисасе
лаиздвајапринципмимезе,нијесамопосебинеобично,бу
дућидасеудругојполовинидеветнаестогвекареалистички
поступакусталиокаодоминантанукњижевности.Садруге
стране,ниупућивањенатодајеписац„компетентан“дана
квалитетанначинпишесамоопојавамакојејеличноиску
сио,такођеније,самопосеби,изузетноуконтекстузахтева
којисусепостављалиуметницимадеветнаестогвека.А,ви
делисмоидајекритичкиапаратобе,идеолошкисупротста
вљенестране,суштинскиисти:анонимнидописникдесни
чарских новина настоји да уруши естетски квалитет дела
по истим основама због којих га дописници левичарских
новинауздижу.

28Anonim.(8.November1883)Literatur,Aftenposten,No.262A,p.1.
29„Такопонегденаилазимонанекенеобичнепредставевишихдржавних

чиновникаитрговаца“.Оригинал:„DerersaaledesnoglebesynderligeFo
restillingeromEmbedsmændogGrosserere,somhistogherforekommer“,
Ibid.

30Оригинал:„[A]tFænomenet«Bondestudenter»iVirkelighedenfrembyder
enRækkeinteressantesocialeogpsychologiskeProblemersomHidtilikke
harfundetsinBehandlingiLiteraturen,oghvisOptagelsepaaDagsordenen
tilmedafenMand,derselvtilhørerhinKategori,derforervelstiftettilat
vækkevorOpmærksomhed”,Ibid.

31Ibid.
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Занимљиво је приметити да оба читања инсистирају на,
чинисе,неспорној,директнојвезиизмеђуграђероманаи
специфичнонорвешкереалности,тојест,даготовопоричу
самуњеговуфиктивностиаутономнупозицијууметничког
дела.АнализирајућионовременукритикуГарборговогде
ла,уочавамопроцесдефикционализацијеромана.Прикази
вањекњижевнихиестетскиходликатекстаје,наиме,под
ређенооцењивањуистинитостиГарборговихроманескних
представа норвешке стварности. Иронија, хумор, стилске
иформалнеиновације,затим,обилатоупућивањенадруге
уметничкетворевине,тј.израженаинтертекстуалнострома
наСтудентисасела,уновинскимкоментаримаороману
имајудалекомањезначајноместоодупућивањанаонееле
ментеутекстукојибисе,премакултурнимкодовимакри
тичара, сматрали „стварним светом”. Реалност, тако, није
само референтно поље изван књижевног дела, већ је сте
пенмиметичности романа ињегов основни квалитативни
критеријум.

ПрвикритичариичитаоциСтуденатасасела,посматрају
појавнустварносткаопредметГарборговеанализе,анекао
деоуметничкеинтерпретације.Другимречима,рецензијеу
штампиромануСтудентисаселаприписујуулогувалидне
хронике специфичних појава у норвешком друштву. При
казичестооромануговорекаоо„документу”или„фото
графски”прецизнојрефлексијистварности.

ТаковећпоменутиНиколајЈулијусСеренсенхвалиГарбор
говописстудентакојиготоводаумиреодглади,изакљу
чуједаби„једанодњеговихпријатељамождаостаоужи
вотуда јеГарборговакњигаизашлакојугодинураније“.32
ГеоргНурденсван(GeorgNordensvan)називаСтудентеса
села„врлославномидоброизведеном”репродукцијомса
дашњицеи вредномкултурномсликом, „правим ’историј
ским документом’ којим се расветљава норвешка омлади
на” и студентски живот.33 Нурденсван, такође, закључује
да јероманзначајануправозбогтогашто јетологичнаи
целовита процена стварности.Према овомшведскомкри
тичару,романсвојуистинитост,иливеродостојностдугује

32Оригинал:„JegvetaldrigathavelæstnogetmeregribendeendSkildringen
afStudenten,somholderpaaatsulteihjæl[…]Jegtænkermigatenafmine
vennerendnuvillehavelevethvisGarborgsBogvarkommenudetAarfør“,
Sørensen,N.J.op.cit.

33Оригинал:„Bondestudentarärendjuptkändochvälåtergifvennutidsbild,
en kulturmålning af bestående värde, et verkligt ”historisk dokument” till
belysningafdennorskaungdomenivårtid,afstudentlifvet[...]”,Norden
svan,G.(1885)ArneGarborg–Bondestudentar–Forteljingarogsogur,Kri
stiania1884, in:Nordisk tidskrift förvetenskap,konstoch industriyear8,
Stockholm:Norstedt,p.278.



219

СОФИЈА КРИСТЕНСЕН

чињеницидајеГарборгсампроживеоинепосредноупознао
студентскиживотокомпише.

Коначно, можда су у изједначавању фиктивне садржине
романасастварношћунајдаљеотишличитаоцилистаФе
драхајмен(Fedraheimen)којијеГарборгутовремеуређи
вао.Наиме,увишебројеванаконпрвогприказаромана,у
овомчасописусеводилажустрарасправаотомеукојојме
рифактичкистудентисаселанастудијамауглавномграду
успевајудазадржеморалностиосећајдруштвенеодговор
ности.Дописницисматрајудаовистудентигубежарзапо
литичким,културнимијезичкимангажовањем,акаоузори
примероваквогнегативногразвојастудената,наводилису
управослучајДанијелаБраута,фиктивногјунакаизромана
Студентисасела.

Први који је у овим новинама извео Данијела Браута из
сфере фикције у реалност, био је дописник потписан као
„Градскистудент”–„EnBystudent”.СудећиоДанијеловим
доживљајимауглавномградукаоофактичкимдогађајима,
„Градскистудент”осуђујеДанијеловопортунизамиидео
лошкунепостојаност, карактеристике које приписује свим
норвешкимстудентимасасела,закључившидајесрамното
штостудентипорекломсаселавећиномпродајусвојеидеа
лезанеколикошилингачимступенауниверзитет.34

Сличностапањереалностиикњижевностиналазимоузна
чајномприказуиинтерпретацијироманауновинамаДаг
бладеауторкеАмалијеМилер,удатеСкрам.АмалијаМилер
је једна од најзначајнијих норвешких књижевница у овом
периоду,ињенаделасеодликују,можда,најконсеквентни
јимспровођењеместетикенатурализмауисторијисканди
навскекњижевности.УтемељномтумачењуСтуденатаса
селаМилерованарочитупажњупосвећујенатуралистичким
елементимауроману, апосебно себавиразлозима запо
степену духовну пропаст главног лика, студентаДанијела
Браута. Она у романескном приказу судбине сиромашног
студентасаселавидивалиднуинтерпретацију,или„дијаг
нозу”уобичајенепојавеунорвешкомдруштву.ПремаМи
леровој,ДанијелБраутјепримеркакоштетнеидеологијеи
индоктринацијеиначекрепкесеоскемладићепретварајуу
карактернонеразвијенеиморалнолабилнељуде.35

34Види:EinBystudent(3.December1884)UppBondestudentar!,Fedrahei
men,n.p.

35MüllerA.(26.January1884)LidtomBondestudentar,Dagbladet,n.p.Oвде
цитираноиз:Skram,A.(1987)Optimistisklæsemaade:AmalieSkramslitte
raturkritikk,Oslo:Gyldendalnorskforlag,p.95.



220

СОФИЈА КРИСТЕНСЕН

Једна од идеологија која доводи до Данијелове моралне
пропасти, али и пропасти многих сиромашних студената
уопште,36 премаМилеровој, јесте такозвани „фразни иде
ализам”који се „сервира”сауниверзитетскихкатедри,на
студентскимпрославамаистудентскимтеревенкама.Уро
ману,наводиМилерова:

„Видимокакоједанприродноснажанмомакпостаједан
губа,првенственозатоштонепостојиправиодносизме
ђуБожјеречииживота,азатимзатоштојенетачниго
ворсвештеникаизхрамаИдеја,заДанијелапостаоналик
заводљивојсветлостилуталици[ignisfatuus]премакојој
сеовајнаводиутами,акојагаодвраћаодсазнањадаје
постојањепотчињенозакониманужности.”37

Милероваће,зато,закључитидаоводелопревазилазиокви
ре уметности и постаје „социолошка студија”.38 Ауторка,
попутмногихсавременика,читароманСтудентисасела
вишекаодокументамањекаоделоуметничкефикције.

РеалистичкипоступаккојикористиАрнеГарборгнавеоје
оновремене читаоце да делоСтуденти са селачитају го
товокаорепортажуидокументарнироман,тојестистину
осопственојпроживљенојстварности.Читаоцисуверова
лиупишчевекњижевнeпредставенорвешкестварности,и
сматрали су их релевантним за самунорвешку стварност.
ЧитаоцисупроживљавалиДанијеловоразочарењеуидеа
леостудентскомживоту,иразоткривалилажиупонуђеним
илинаслеђенимпредставамасвета.Оноочемусумањеми
слили,аличегасубезсумњебитисвесни,јестедасутако
уверљиве реалистичне слике света које доказују неутеме
љеностодређенихилузија,исаметекпредставе,уметничке
интерпретације.Гарборговоприказивањестудентскереал
ностије,наравно,уистојмерификтивно(неистинито)као
иидеализованепредставестудијакојењеговоделонастоји
даразоткрије.

Разлог због чега Гарборгови савременици његове реа
листичке представе стварности нису доживљавали као

36„ДанијелСербраут је [...] представник расе унутар расе, једног вели
когделанашихнационалнихстуденатаскоројевића“.Оригинал:„Daniel
Sørbrauter[...]enRepræsentantforenRaceindenRacen,forenstorDelaf
vornationale,studerendeOpkommerungdom”,Ibid.,p.97.

37Оригинал:„IenSkildring [...] servi,hvorledesenafNaturengodtudru
stetFyrgaarhenogbliverenLaban,førstogfremst,fordiderikkeerdet
retteForholdmellomVorherresOrdogLivetsOpfyldelse,ogdernæst for
di den uefterrettelige Tale, der lød fra Ideernes Præsteskab, er blevet for
hamsomet Irlys iNatten,derharhindrethamfraat se,atTilværelsener
NødvendighedensLoveundergiven”,Ibid.,p.95.

38Оригинал:„Samfunnsstudie”,Ibid.,p.97.
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илузије, или варке, Јан Ват (IanWatt) објашњава тиме да
реалистичкаделаодражавајуоновременоверовањеу „ин
дивидуалнупроценустварностипомоћучула”.39Односно,
селективнавизијаједнепојаве,пишчева,приказанапоступ
цимасвојственим„реалистичкомдискурсу”,читаоцидожи
вљавајукаоуверљиву, затошто јевероватна:„докчитамо
ТомаЏонса,минеуображавамодасесуочавамосановим
истраживањемстварности;прозанасодмахобавештавада
су истраживачке операције одавно завршене, да тај посао
вишенетребарадити,иданамсепреприказујејасанипре
чишћенизвештајоономештојеотркивено”.40РоланБартће
овоназвати„естетичкомвероватноћом”.41Делареалистичке
књижевности,укључујућииГарборговеСтудентесасела
уверљивасузатоштосенекосесачитаочевимдоживљајем
стварности.Жељадауњеговимфиктивнимпредставамави
деодразреалногсвета,мождавишеодсвегаоткривапотре
бутадашњихчиталацадаукњижевнимделимапрепознају
валиданогсаговорникаутумачењуживотнихискустава.На
овајначинроманСтудентисаселанаготовоегземпларан
начиностварујеоношто је Јаус сматрао саставним задат
комкњижевности,атојењенадруштвенотворна,анесамо
репрезентативнафункција.42
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BETWEENFICTIONANDREALITY:
THEMAKINGOFDANIELBRAUT(BONDESTUDENTAR)

BYARNEGARBORG

Abstract

This article analyses amismatch between student reality and fictive
depictionsofstudentlife,inaclassicworkofNorwegianliterature–
Bondestudentar(1883)byArneGarborg.Thenovelistranslatedinto
English as The Making of Daniel Braut.Addressing the dichotomy
between (false) ideals and (true) reality, which is in the center of
Garborg’snovel,thearticleexploresGarborg’scritiqueoftheidealist
myths about academic life. Romantic representations of the student
were,atthetimewhenGarborgwaswritinghisnovel,stillverymuch
aliveintheNorwegianliteratureandthought.Hisbookseekstounravel
thefalsenessoftheseidyllicimages,bypresentinga“realistic”image
of thepoor, famished,morallycollapsedstudent.While thefirstpart
of the article explores the method by which the story unravels the
fictitiousness of the ideas of an “ideal student life”, the second part
analysesthereaders’reactionstoGarborg’srepresentationsofacademic
life.MajorityofGarborg’scontemporaryreadersdidnotacknowledge
the fictitiousness of his realistic interpretations, finding them to be
true depictions of students in theNorway’s capital, and treating the

protagonistofthenovelastheircontemporary.

Keywords:novel,nineteenthcenturyliterature,Norwegianliterature,
Scandinavianliterature,universitynovel,illusion,fiction
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ТРЖИШТУДЕЛА 
ЛИКОВНИХУМЕТНОСТИ

Сажетак:Замногефалсификатесегодинама,паивековима,ве
ровалодасуоригинали.Снапреткомнаукеитехнологије,постало
јемогућеурадитивеликибројанализауметничкихделаучијусе
оригиналностпосумња,пабисеочекивалодасеонерадерутин
ски.Ипак,тонијеслучај.Испитивањамогудабудускупа,дугода
трају,анекаодњихинеповратнооштећујуделокојесеиспитује.
Такосмодошлиуситуацијудаинајпрестижнијимузејиширом
светаусвојимколекцијамаимајукривотворенадела,каоидаих
повремено нуде најпознатије аукцијске куће по цени оригинала.
Кадазнамода jeвредностпојединихуметничкихделадостигла
милионскеизносе, јасноједа јењиховофалсификовањепостало
врло уносан бизнис.Пошто је аутентичност дела које је скоро
насталонајтежеутврдити,јерсукоришћенидоступниматери
јали,може се очекивати да ће у блиској будућноститржиште
дела ликовних уметности бити преплављено фалсификованим
радовимасавременихуметника.

Кључне речи: фалсификати, фалсификатори, тржиште дела
ликовнихуметности,музејскезбирке,колекционари

Несматрамосвекопиједелаликовнихуметностифалсифи
катима.Иданассемногимладиуметнициобучавајукопи
рајућиделавеликихмајстора,алисенепотписујукаоонии
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непокушавајудаихпродајупоцениоригинала.Суштинска
одликафалсификатајенамерадасенекопревари,најчешће
радистицањаматеријалнекористи.Штаседешавауситу
ацији„кадуметниксампреправљасвоједело?,”питањеје
којеотвараГордићПетковићговорећиоромануСашеОбра
довића„Вртљубави”1.Отварасеипитањештакадасликар
самплагирасвоједело?Јер јасно једапостојимогућност
дасликарнесвеснопренесемотивенекесликекојујенека
давидео,чимепостајеплагијатор,иличакнекогсвогдела,
чимепостајеаутоплагијатор,алисенеможебитинесвесно
фалсификатор,јернепостојимоугћностдасенеконесвесно
потпишекаоРембрант,објашњаваДантон.2Икопијеифал
сификатимогубитијавноизложени,алисајасномназнаком
о чему се ради, каошто су у ГалеријифресакаНародног
музејауБеоградуизложенекопијесредњовековнихфресака
византијскогстилаилиуMузејуфалсификатауБечу.Уко
ликотонијеслучај,настајепроблем.

Прве копије скулптура античке Грчке настале су када је
„римски војсковођаМумије (...) после падаКоринта (146.
годинепрен.е.)донеоизпобеђеногградагрчкестатуеза
својевилеивртове,пајеуРимутаданасталапотражњаза
таквимстатуама.Куповалесусеипродавалемермернеко
пијегрчкихоригинала...,аримскибогаташиивластодршци
(Сула,Лукул,Крас,Помпеј,Цезар,Брут,Антоније)постају
главниколекционаригрчкепластикеислика.”3КадасеМу
миједоговараосапревозницимакојисутребалидапренесу
грчкеартефактеуРимрекаоимједаће,уколикоихоште
те,моратиданадокнадевредностдругомврстомробе.4Овај
његовставсетумачикаоизразњеговенезаинтересованости
заскулптуреинезнање,алидајетаконебиихнипревозио
уРимдаукрасисвојаимања.Могућеједајенатајначин
преговараоспревозницимадабионисхватилидаморајуда
будупажљивисаскулптурамакојепревозе.

ДугогодинанајвећинаручиоциуметничкихделауЗападној
Европибилисупредставницисветовнеирелигијскевласти.
Сапојавомбогатихграђанарађасеиуметничкотржиште.
Када говоримооликовнимуметностима,појављују секо
лекционари, дилери, а каснијеи аукцијске куће којеида
нас „диктирају цене целокупном светском тржишту.Цене

1 GordićPetković,V.(2009)Formatiranje,Beograd:Službeniglasnik,str.97
2 Dutton,D. Forgery andPlagiarism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.

com/forgery_and_plagiarism.htm
3 Indjić,T.(1986)Тržištedelalikovnihumetnosti,Beograd:Zavodzaprouča

vanjekulturnograzvitka,str.14
4 http://www.britannica.com/biography/LuciusMummius(03.03.2016.)
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семењају,ализаквалитетнесликестарихмајстораонесу
у сталномпорасту.”5Како супочеле да растуцене ликов
нимделима,натржиштусепојавиоивећибројфалсифи
ката,обичнокао„пронађена”давноизгубљенаделаилису
се„откриваланова.”Дабикривотворенаделамогладасе
продајукаооригинали,фалсификовалисусеидокументи
којибитребалодапотврдеаутентичностдела.

Научнимодељењимау великиммузејимаданас јена рас
полагању великибројмогућности када се ради о анализи
артефаката.„Ултравиолетнаилуминацијаможебрзодаот
криједодаткеилипромененаслицијерразличитислојеви
бојеилакасветлеразличитимнијансама.Старимермердо
бијапатинукојасветлизеленкастожуто,докјеновимермер
илистарикомадмермеранедавноизвајан,светлољубичаст.
Инфрацрвено светло, фотографисано кроз одговарајући
филтер лежи исиспод површинског слоја. Овако се може
откритистаријасликанаистомплатну(штосамопосеби
неуказујенафалсификат,бубудућидасумногиуметници
сликалипрекосопственихслика)илипотпискојијескриве
низамењеннекимвреднијим.Радијацијарендгенскихзрака
можедасеупотребинаистиначин...“6,атусуихемијске
анализеукључујућиспектрографију,термолуминисценција,
идатиранјерадиокарбоном.Икадаизгледада је техноло
гијадовољнонапредоваладасефалсификативишенемогу
сакрити,требасесетитидасеифалсификаториобразују,да
ионикористенапреднијетехнике.

Такосепонововраћамоназначајпроценекојурадеискусни
кустоси. Међутим, превише ослањања на људски фактор
имаисвојихмана,јерсуљудипонекадспремнидасвесно
дајулажнепроцене.Понекадасепосумњададиректорига
леријазнајудапродајуфалсификате,7даугледнистручњаци
дајулажнепотрвдеоаутентичностиделакојепроцењујуза
материјалнунадокнаду,дасезановчанунадокнадудобија
јулажнепотврдедасуартефактидугобилиувласништву
угледнихпородица и слично.Најпознатији случај код нас
везанзапроценурадовадомаћихсликарајеслучајсабив
шимкустосемНародногмузејауБеоградуНиколомКусов
цем,који јебиооптуженда јеукраткомрокулажнопро
цениозашестфалсификатадасуоригинали,удоговоруса

5 Indjić,T.nav.delo,str.15.
6 Ins,B.(2008)Prevareifalsifikati,Beograd:Мladinskaknjiga,str.62.
7 Višeu:Smith,Ј.ArtForgeryTrialSettoBegin,22.01.2016,23.02.2016.

http://www.wsj.com/articles/artforgerytrialsettobegin1453484615
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дилеромкојијеондатефалсификатепродавао,алије2013.
годинеослобођенсвихоптужби.8

Некепроценеделујукаополитичкаодлука.Јапанскакомпа
нијакупилајезаскоро25милионафунтиВанГогове„из
ненада откривене” сунцокрете.Пошто је јавила сумња да
је упитањуфалсификат, јер се зна само зањеговихшест
сликасунцокретаувази,онисусеобратилиМузејуВанГо
гауАмстердамузапроцену,анешторанијесуимдонирали
великиизнос.СтручњациизХоландијесувећалиизванич
нопрогласилисвихседаморигиналима.ВерујеседајеВан
Гогнајчешћефалсификованмодерниликовниуметник,као
идаЛеонардоваMonaLisaнајкопиранијасликасвихвреме
на.Некеодкопијастаресуготовокаоиоригинал,паније
сигурнонидалијеонаизЛувра„права”.9

Фалсификати

Свејевећибројљудикојиимајумогућностижељудаплате
високуценузадоброочуванускулптуруизантичкограздо
бља.Како јебројоваквихскулптураврлоограниченисве
ређеудобромстању,отварасепросторукомефалсифика
ториидилериуметничкихпредметавидесвојушансу.Као
иусвакомдругомбизнису,иовдесеулажедабисеизвукла
корист.ДилерКристофаЛеона(ChristophLeon)откривада
је заизрадудобрекопијебронзанескулптуреуприродној
величинипотребноунапредуложитиокомилионевра.10У
питању је врлоуносанпосао, јер сена тржиштупостиже
многострука добит, па постоје и радионице фалсификата,
одкојихсунајразрађенијеонеуИталијииШпанији,додаје
Шулц.

МалкомГладвел(MalcolmGladwell)својукњигуБлинкза
почињеслучајемКуроса,античкескултпуренагогмладића
којистоји,којијепревишеодтридеценијепродатМузејуЏ.
ПолГети(Ј.PaulGettiMuseum)уКалифорнији.11Застатуу
израђенуодмермера,високупрекодваметра,музејјепла
тио10милионадолара.Узскулптурусудобилиипотврдао
пореклу,којајесведочиладасескулптураналазилаупоро
дичнојколекцијиугледногШвајцарцаод1930.године.

8 НиколаКусовацослобођенсвихсумњи,10.03.2013,30.03.2016.http://
www.politika.rs/scc/clanak/251304/NikolaKusovacoslobodensvihsumnji

9 Dutton,D.ArtHoaxes,22.03.2016.http://denisdutton.com/art_hoaxes.htm
10Schulz,М.FalseGods:„Ancient“ForgeriesFoolArtMarkets,January23,

2008, 28. 03. 2016, http://www.spiegel.de/international/europe/falsegods
ancientforgeriesfoolartmarketsa5295322.html

11Gladwell,M.(2007)Blink,NY,Boston,London:BackBayBooks,pp.38.
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Прекуповине, стручњациизмузеја сунаправили анализу
мермераиутврдилидајезаистастароко2500годинаида
потичесагрчкогострваТасоса.Скулптурајебилапрекри
венакалцијумкарбонатом,штојенормалнапојавакадамер
мердугостојиуземљиикуповинајеобављена.Проблемсе
појавиокадасусвиисторичариуметностикојисувидели
Куроса,имализадршкукадајеупитањуаутентичностове
скулптуре.Никонијеумеодаобјасниучемујепроблем,али
јесвимаделовалоданештосаскулптуромнијеуреду.

Дабисеослободилисумњи,музејјеорганизоваосимпози
јумкустосауАтини,којијеимаозатемусамоовускулпту
ру.Билојепунозамерки,алинеипотпунасигурностдаје
упитањуфалсификат.Музејсеокренуоипроучавањупо
тврдеопореклуизањуједоказанодајекривотворена.Ме
ђутим,овооткрићеуказујесамодаартефактнемалегално
порекло,пајошувекпостојимогућностдајескулптураори
гинална,алидаје,например,илегалнонабављена.Данасје
оваскулптураизложенауГетију,узнапоменудаартефакт
датира из „око 530. године пре нове ере или је савремен
фалсификат.”12

Гети није усамљен пример музеја који поседује сумњиве
артефакте.Заправо,готоводанемазначајнијегмузејаусве
ту који их немају у својој колекцији.УМетрополитену у
Њујоркуналазесефалсификатиантичкогбронзаногкоња13
истароегипатскемачкезакојусеверовалодајебилапосуда
замумифициранумачку.14НационалнагалеријауЛондону
је2010.годиненаправилаизложбусликаизсвојеколекци
јекојесубилепогрешнопроцењене,билодасуупитању
фалсификати,делачијисеидентитетнијеодмахоткриоили
делакојасустручњацисвогавеменапогрешноприписива
линекомаутору.НаизложбисусемоглевидетисликеБо
тичелија,Дирера, Рафаела, Рембранта.15Ово је и одличан
примерреаговањамузејаукризнимситуацијама,којијеус
пеодаублажипроблемфалсификатакојепоседује,правећи
изложбусасвимпогрешнопроцењенимартефактима.

12TheJ.PaulGettyMuseum,12.03.2016.,http://www.getty.edu/art/collection/
objects/10930/unknownmakerkourosgreekabout530bcormodernfor
gery/

13Noble,J.V.,(1968)TheForgeryofOurGreekBronzeHorse,TheMetropoli
tanMuseumofArtBulletin,February,Ithaka:Jstorp.256

14McGill,D.C.,Metsaysitspopularcatisprobablyfake,30.04.1987,16.03.
2016.,http://www.nytimes.com/1987/04/30/arts/metsaysitspopularcatis
probablyfake.html?pagewanted=all

15Close Examination: Fakes, Mistakes & Discoveries,  20.03.2016 https://
www.nationalgallery.org.uk/whatson/exhibitions/closeexaminationfakes
mistakesanddiscoveries
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НиБританскимузејнијепоштеђенфалсификата.Вероватно
најинтересантнији је пример лажног етрурског саркофага,
којијемузејсвојевременокупиоодиталијанскогдилера.Го
динамасугаумузејусклапали,дабиганакрајупоносно
изложили.Да се братпроналазача саркофаганије огласио
много годинакасније, тврдећида га јеоннаправио,веро
ватнојошдугогодинаовајартефактнебибиододатноана
лизиран.Чимсугапажљивијепогледали,билоје јаснода
није оригинал, алиникоменијебило јаснокако јемогуће
датонисуодмахприметили,кадасуженскиликовисањега
носилирубљепопутоногкојесеносилоу19.веку.16Поред
експонатапишедаседанасверуједајеупитањуфалсифи
кат,алићесетежеисправититоштосугенерацијеучилео
етрурскојуметностигледајућиовајсаркофаг.

ПренеколикогодинаиНемачкујепотресаоскандалсфал
сификатима.Унукеуспешногбизнисменапродавалесуфал
сификатеуземљиииностранству,тврдећидасуихнаследи
леодбогатогдедеизарадиле16милионаевра.17

Од наших сликара најчешће су фалсификована дела Пе
тра Лубарде, Петра Коњовића, ПеђеМилосављевића, Да
даЂурића,НиколеГраовца, а историчар уметности Јован
Деспотовић процењује да је тек свака десета сликаМиће
Поповићаоригинал.18

Фалсификатори

Дабиједанфалсификаторбиоуспешанпотребноједаима
одличнутехнику,алиипунознањаостваралаштвууметни
какоганамеравадаимитира.Некисусегодинамаприпре
малидабињиховакопијабилабеспрекорна,користилидрво
илиплатнокојепотичуизвременакадајеуметниккогакри
вотворестварао,користесамопигментекојисусекористи
лиутовреме,доксудругидавалисебиодушкадодајућина
сликупонекидетаљ,каосвојличнипечат.ЕрикХеборн(Eric
Hebborn)је,например,сматраодабисвакасликапостајала
привлачнија,уколикосеупрвипланставимачка,19пајето

16The British Museum 24.03.2016, http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=444393&par
tId=1

17Stafford,N.Analyticaltechniquesemployedinartforgerycase,07.09.2011,
28.03.2016.,http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2011/Septem
ber/07091101.asp

18Ђорђевић,M.Умрачномсветуфалсификата,19.03.2013,20.03.2016.,
http://www.politika.rs/scc/clanak/252262/Umracnomsvetufalsifikata

19Dutton, D., The Art Instinct, 22. 03. 2016. https://books.google.rs/bo
oks?id=jqb6WrXS68kC&pg=PA180&lpg=PA180&dq=Eric+Hebborn+pa
inting+cat&source=bl&ots=Og6AnrQPD&sig=vaPOf3P718CFcLr5uC
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повременоирадио.Написао јевишекњигаосебиисвом
занату,одкојихсунекеималеивишеиздањаиобјављене
суодстранепрестижнихиздавачакаоштојеМекмилан.У
својимкњигамаонјенавеодајефалсификоваоокохиљаду
сликамајсторапопутРубенса,ВанДајкаиБројгела,мада
сезанекеодњихиданасверуједасуоригинали.Најпозна
тијакњигамујеПриручникзафалсификатореуметничких
дела,чијасеценауовомтренуткунаАмазонукрећеод180
до350америчкихдолара.20Уприручникусудетаљнообја
шњенипоступцикојићеучинитидаподлогаизгледастаро,
којепигментекадтребакориститиислично,аочигледноје
дајетуматеријуодличнопознавао,кадазнамодасуњего
весликепрошлестрогуконтролустручњаканајпознатијих
музеја,аукцијскихкућаиприватнихколекционара.Оњему
јеиБиБиСинаправиодокументарацПортретврхунског
фалсификатора(PortraitofaMasterForger).21

ИТомКитинг(ТomKeating)јечестододаваопонекидетаљ
приликомкривотворењавеликихмајстора,итообичноса
времен.Онкаоданијемогаодадочекадасепохвалисвојом
вештином,пакадасупронашлинекефалсификате,самсе
пријавиодасуњегови.Тврдиоједаихјејошдостаурадио,
алиданежелидакажекојесусликеупитању.Ионје,каои
Хеборн,написаокњигуoкривотворењу.22

МаркЛендис(MarkLandis)серазликоваоодсвихосталих,
јернесамоданијемногообраћаопажњунакопијекојеје
правио,већихникаданијенинаплаћивао.Каомладједо
живеонервнислом,памујекаотерапијапрепорученоцр
тање.Такојеоткривенњеговталенат.Учланку„Амерички
најдарежљивији уметникпреварант” Лендис је испричао
да, за разлику од осталихфалсификатора, он никада није
имаострпљењададугорадинанекомделу,већдабиоти
шао у неку од радњи са јефтином робом попутВолмарта
илиВулворта,купиоматеријализасатдодвазавршиосли
ку.Каоразлогсвојихпоступака,навеојепотребудазади
висвојумајку,каоидагајеувекимпресиониралокадаби
некибогатиколекционарпоклониоскупоценусликунеком

tOZN1AiZ8&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Eric%20Heb
born%20painting%20cat&f=false

20http:/ /www.amazon.com/TheForgersHandbookEricHebborn/
dp/0879517670(31.03.2016.)

21EricHebborn:FromRestorertoForger,31.03.2016.,http://www.intentto
deceive.org/forgerprofiles/erichebborn/

22Keating,T.,Fake’sPrograss,13.03.2016.,http://www.amazon.com/Fakes
ProgressTomKeating/dp/0091294207/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qi
d=1460552373&sr=12&keywords=tom+keating+book
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музеју.23Дабизадобиоповерењемузеја,онбисепреруша
ваоусвештеникаиизмишљаоразнепричедабиобјаснио
збогчегажелидаимпоклони„вредну”слику.Ипоредди
јагностификованихменталнихпоремећаја,успеваојевише
деценијада„донира”својерадовекаорадовезначајнихсли
каравеликомбројуамеричкихмузеја.24Поштонијеузимао
новац за своје слике, никада није ни био осуђен.Оњему
је2014.годинеснимљендокументарацУметностизанат
(АrtandCraft)урежијиСемаКалмана(SamCullman),Џе
ниферГраусман(JenniferGrausman)иМаркаБејкера(Мark
Becker).

Вероватнонајпознатијифалсификаторликовнихделајехо
ланђанинХанВанМегерен(HanvanMeegeren).Историча
риуметностисуверовалидасунекаВермероваделаизгу
бљена, и он је одлучиодаихпронађе. „Године 1937,Ван
Мегерен запањио је уметничке кругове „открићем” новог
Вермера, Христови ученици у Емаусу... Слика је продата
фондацијиБојманѕа550.000флорина,одкојихјеВанМе
герендобиодветрећине.”25Зањеговекривотворинесеве
роватнонебинисазналоданаконДругогсветскогратаније
биоухапшензбогпродајенационалногблагаокупатору.Он
је,наиме,продаоједногсвогВермераГерингу26повисокој
цени.Поштосуупитањубилеозбиљнеоптужбе,биојепри
нуђендаобјасниочемусеради,чакиданацртаједнукао
доказ да је заиста способанда тои уради.Он сеправдао
дајепочеодафалсификуједабинадмудриоарогантногли
ковног критичара дрАбрахамаБредијуса (АbrahamBredi
us),којиганијепризнавао.Итому јепошлозаруком.За
његовогпрвогВермераБредијусјеизјавиодајеупитању
вероватнонајбољеВермероводело.27Мегеренјеосуђенна
затвориубрзозатимумро,алијетокомсуђењапостаохерој
јер је успеодапревариГеринга”.Од свихфалсификатора
окојимаговоримо,онјенајтемељнијеприступаосвомра
ду.Нанекимсликамајерадиогодинама.Водиојерачунао
свакомдетаљу–подлозикојујекористио,употребљаваоје

23Caffrey,J.,America’smostgenerousconartist,31.03.2015,13.03.2016.,
http://www.bbc.com/news/magazine31818367

24MarkLandis:MysteriousDonor,30.03.2016.,http://www.intenttodeceive.
org/forgerprofiles/marklandis/

25Ins,B.(2008)Prevareifalsifikati,Beograd:Мladinskaknjiga,str.71.
26Герингјетокомратанаразненачинеприкупљаовреднеартефактекоји

супописаниуКаталогуГеринг (JeanMarcDreyfus,LecatalogueGoe
ring,Flammarion2015)којијеобјављенпрошлегодинена608странаиу
комесеналазисписакод1375ремекдела.

27Dutton,D. Forgery andPlagiarism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.
com/forgery_and_plagiarism.htm
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самопигментекојисупостојалиупериодукадасусликеко
јејежелеодафалсификујенасталеислично.

Волфганг Белтрачи (WolfgangBeltracchi) је фалсификовао
радовемањепознатихевропскихсликаракојинисупуноиз
учавани,ањеговасупругајетврдиладаихјенаследилаод
богатогдеде.Белтрачисенаовајначинобогатиоипросла
вио.Објавио је књигуАутопортрет у којојнаводиионе
фалсифкате закојеникаданијебиооптужен,често госту
је умедијима, а 2013. године оњему је снимљенифилм
„Белтрачи – уметност фалсификовања” (Beltracchi – die
kunstderfalschung).

ЏонДру(JohnDrewe),фалсификатордокумената,купиоје
копијусликестарогмајстораодсликараЏонаМајата(John
Myatt),азатимјепродаоКристијукаооригиналза25.000
фунти.Наконтога,двафалсификаторасусеудружилаина
правилахаоснатржиштууметничкихделауЛондону.Ма
јатјефалсификоваојошоко200сликастарихмајстора,док
јеДрууспеодауђеунајпознатијелондонскегалерије,чије
архиве служе као референце, убациофотографијеМајато
вихкопија заједносалажнимдокументимаопореклутих
слика,којејесамнаправио,такодавероватноникадавише
нећемознати занекесликедалисуоригинали. „Каошто
речешефодељењазамодернууметностуСотбијуМелани
Клор’ОдетеуархивТејтгалерије,ипрегледатекњигенај
чувенијихлондонскихгалеријаизпедесетихгодина,ипро
нађетесликунацрнобелојфотографији.Немогућејебити
савеснијиодтога’”.28

Закључак

Сматраседајеосновнимотивфалсификаторабрзобогаће
њеидаје„светуметности(...)подједнакокаоидругеобла
стиљудскихактивностизараженпохлепомиамбицијом”.29
Проучавајући наведене примерефалсификатора, могло би
сезакључитидавећининовацнијебио јединимотив,већ
дасубилижељнииславеипризнања,анекисусе,једно
ставно,забављали.Забележеноје,уосталом,дајеиМике
ланђело„копираоцртежестарихмајсторатакосавршенода
сењеговекопијенисуразликовалеодоригинала,поштоје
папирнијансираоисушиоудимукакобиизгледаостаро.
Често је задржавао оригинале и уместоњих враћао своје

28Ins,B.nav.delo,str.87.
29Dutton,D. Forgery andPlagiarism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.

com/forgery_and_plagiarism.htm
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копије,”30мадасукопиједо1500годинебилеравноправне
саоригиналима,31уколикојеслалаиступорукуимоглада
испуниистурелигиознуиликомеморативнуфункцију.

Иакоједанасмогућерадитивеликибројанализаартефака
тазакојесесумњадасуоригинали,некеодњихсускупе,
некедуготрају,занекесуспецијализованисамомалиброј
стручњака,анекенеповратнооштећујудеоартефакта.Када
бимузејиипристалинатеанализе,приватниколекциона
рисигурнонеби,поготовокадасесетимослучајаукоме
јевласникједнеШагаловесликепослаоделонапроверуу
Француску,аекспертиутврдилидајеупитањуфалсификат
иодмахјеуништили32.

Искусниисторичариуметностимогу са великом сигурно
шћудапроценедалијесликанасталаизатељеанекогумет
ника,алинеувекидалијерадиоодређенисликар.Деопро
блемалежииунекадашњемобичајудасликаркојијеимао
атељепотписујерадовесвојихученика,билодаједодаоне
што,дорадиојеилине.Истотако,многивеликимајсторису
самиправиликопијесвојихслика,попутВанГогаиВазеса
сунцокретимаилиЛеонардаиМонаЛизе.

ЗатониаукцијскакућакаоштојеСотби,нипоредпроцене
својихексперата,негарантујеаутентичностзасликенаста
лепре1870.године.33Ипоредтога,дешавалисусесканда
ли,каокадасу2000.годинеуистовремеиСотбииКри
стипонудилиГогенову„Вазусацвећем”,34аонајенастала
1896.године.

Стручњаци сматрају да ће у будућности фалсификатори
мабитинајпривлачнијаделасавременихсликара,јернису
многопроучаваниинеморајудабринуоматеријалукоји
користе, као и артефакти афричке уметности 19. века по
пут маски или прародитељске фигуре, јер су једноставне

30Vasari,G. (2006)TheLives of themostExcellentPainters, Sculptors,and
Architects,NewYork;ModernLibrary cit. prem. Ins,B. (2008)Prevare i
falsifikati,Beograd:Мladinskaknjiga,str.44

31Gopnika,B.InPraiseofArtForgeries,16.03.2016.http://www.nytimes.co
m/2013/11/03/opinion/sunday/inpraiseofartforgeries.html?_r=1

32Fake £100,000 Marc Chagall painting ‘to be destroyed‘, 02.02.2014,
12.03.2016.,http://www.bbc.com/news/entertainmentarts26000331

33Swinger,K.B.“Sotheby’sSoldMeaFake”HoldingAuctionHouses
AccountableforAuthenticatingandAttributingWorksofFineArt,28.
03.2016.,http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/
cjla23&div=23&id=&page=

34Bennet,W.TwoversionsofGauguinworkonsaleatsametime,
12.03.2004,19.03.2016.,http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nort
hamerica/usa/1456587/TwoversionsofGauguinworkonsaleatsameti
me.html
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закопирање,рађеневрлоразличитимстиловима,аценеза
њихданассуврловисоке.35

Свинаведенифалсификаторипосталисупознати,стимшто
сунекиодњихтожелели,анекине.Вишењихјеобјави
локњигеофалсификовању,онекима јеснимљенифилм.
Интересантноједасуоникојимајепажњамедијапријала
изјављивалидаимајошмногоњиховихнеоткривенихрадо
ванатржишту,алиданикаданећеоткритиокојимсликама
серади.Поштосестичеутисакдасувеомажелелипажњу,
могуће једасунамернопретеривалиубројусвојихнеот
кривенихрадова,алијесасвимизвеснодаихима,билода
сунамфалсификаторипознатиилине.

Квалитетноурађеномфалсификату,сматраЛесинг,неможе
сеоспоритиестетскиквалитет,већјепроблемштомунедо
стајеоригиналност,штоопонашауметничкодостигнућеиз
другогпериодаилидругог уметника.36Осимиз естетских
квалитета,материјалнавредностартефакатазависииодто
гакоикадаихјенаправио,пасеправљењемфалсификата
покушавауновчититуђарепутација.37Нажалост,фалсифи
кати не наносе само материјалну штету институцијама и
приватнимколекционаримакојиихпоседују,већутичуина
нашесуштинскоразумевањеисторијеуметности.
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FORGERIESANDFORGERSONTHE
FINEARTSMARKET

Abstract

Manyforgerieshavebeentakenfororiginalsforyears,evencenturies.
With the advance of science and technology, it became possible to
performnumerousanalysesofartifactswhoseauthenticityisquestioned.
Onewouldexpectthatthosetestsarerunroutinely,however,thatisnot
the case.Analyses canbe costly,may take a long time and someof
themcanevenirrevocablydamagetheartifacttested.Therefore,even
the most prestigious of museums worldwide have forgeries in their
collections and themost renowned auction houses auction forgeries
at the price of the originals, from time to time.Knowing that those
prices sometimes reachmillionsof euros, it is clear that forgeryhas
becomeavery lucrativebusiness.Sinceverifying theauthenticityof
anartifactwhichwascreatedinrecentyearsis mostdifficultdueto
readyavailabilityof thematerialsused, itcanbeanticipated that the
artmarketsinthenearfuturewillbefloodedwithforgeriesofmodern

artpieces.

Key words: forgery, forgers, fine arts market, museum collections,
privatecollectors
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Сажетак: Кул тур ни жи вот Бе о гра да у пе ри о ду из ме ђу два свет
ска ра та обе ле жи ло је осни ва ње и раз вој број них кул тур но 
умет нич ких ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја и удру же ња. Око 40 000 
ру ских из бе гли ца, ко ји су по сле Ок то бар ске ре во лу ци је и гра ђан
ског ра та уто чи ште по тра жи ли у Кра ље ви ни СХС и трај но се 
ста ци о ни ра ли на овим про сто ри ма, зна чај но су ути ца ли на раз вој 
кул тур ног жи во та но во фор ми ра не бал кан ске др жа ве. Осни ва ње 
два не за ви сна де парт ма на – опер ског (1919) и ба лет ског (1922) 
у окви ру бе о град ског На род ног по зо ри шта, до во ди до по пу ла ри
за ци је по зо ри шне умет но сти (дра ме, опе ре и ба ле та). Зна ча јан 
до при нос оства ри ли су ру ски умет ни ци и сцен ски рад ни ци за по
сле ни у На род ном по зо ри шту на из во ђач коин тер пре та тор ском, 
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умет нич ком, ре жи сер ском, сце но граф ском и ко сти мо граф ском 
ни воу. Про блем је зич ке ба ри је ре и лош из го вор срп ског је зи ка код 
ру ских пе ва ча по ста ли су еле мент дис кри ми на ци је и се гре га ци је 
у над ме та њу из ме ђу срп ских и ру ских опер ских со ли ста. У том 
кон тек сту, у пр вом де се тле ћу осе тан је успо ре ни раз вој/стаг на
ци ја бе о град ске опер ске сце не и не по вољ ни усло ви за ства ра ње 
национал ног опер ског сти ла.

Кључне речи: На род но по зо ри ште, опе ра, ру ска еми гра ци ја, 
језич ка ба ри је ра

Ру ска еми гра ци ја – обра зло же ње пој ма

Појамрускеемиграцијеодносисенарускеизбеглицекоје
сусеупериодуод1919-1925упетвеликихталасастацио-
нирале на територијиКраљевинеСХС.НаконОктобарске
револуције и грађанског рата, регистровано је око 70 000
људи,одкојихје40000трајнонастањенонаовимпросто-
римадопочеткаДругогсветскограта.1Образовнаструктура
рускихемигранатаобухваталајезначајанбројвисокошко-
лованихкадрова,2 занатлијаиуметника,3 којисуодмахпо
доласку у емиграцију запошљаваниунутар разнихдржав-
них институција Краљевине СХС. Запошљавање страних
држављанабилојепоследицадефициталокалнихстручња-
каизразличитихобласти, алиинужностприликомпопу-
њавањаупражњенихраднихместапроузрокованихвеликим
бројемљудскихжртаваутокуБалканскихратоваиПрвог
светскограта.

Укултурно-уметничкојсфери,рускиемигрантизначајносу
допринелиобликовањукултурногживотаБеограда.Знача-
јанкултурниутицајостварилисурускиуметнициисценски
радницизапослениуНародномпозоришту.Институциона-
лизацијарускекултурно-уметничкепраксеразвијалајебео-
градскупозоришнусценунаизвођачко-интерпретаторском,
уметничком,режисерском, сценографскомикостимограф-
скомнивоу.Оснивањедванезависнадепартмана–оперског
(1919) и балетског (1922) у оквиру београдскогНародног
позоришта, има да захвали извесном броју руских струч-
њакаиуметника,чијијерадуоквирупозориштадовеодо
утемељењапојединихдепартмана, каоидо генералнепо-
пуларизацијесценскихуметности–драме,опереибалета.

1 Јаковљевић,Р.(2004)Ру си у Ср би ји,Београд:Беокњига.
2 Јовановић,М.(2006)Ру скаеми гра ци ја на Бал ка ну 19201940,Београд:

Чигојаштампа.
3 Јовановић,М.(1995)Прогнанаелита.Социјалнаструктурарускеизбе-

гличкеколонијеуКраљевиниСХС,Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју 
II3,стр.297-321.
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Кра так пре глед исто ри је опер ског  
ства ра ла штва пре до ла ска ру ских еми гра на та

ПочециоперскогстваралаштвауСрбијинисуувеликојме-
ривезанизарускупопулацију.Културахорскогмузицира-
њапостојалајеуСрбијијошодвременаМокрањца,кадасу
основанапрвапевачкадруштваистилизованепрвенародне
песмезамешовитихор–данаспознатекаоМокрањчеверу-
ковети,доксезачециоркестарскогмузицирањајављајупод
покровитељствомкнезаМилошаОбреновићајошуXIXве-
ку.4УБеоградуједоизбијањаПрвогсветскогратаизведено
вишеопера,међукојима јебилаипрванационалнаопера
На уран куСтаниславаБиничког.Музичко-сценскистилкоји
сенеговаоупредратнојСрбијиослањаосенајвишеназа-
падноевропскеуметничкетенденције,збогнајчешћегшко-
ловањамузичара на бечком конзерваторијуму.5 Ретки кон-
тактисарускомвокалноммузиком,углавномсубазиранина
духовнојтрадицији,којајеуСрбијустиглапрекоХристића
иМанојловића, који супочеткомвека уРусијиизучавали
црквенопојање.6

Зна чај ру ских струч ња ка за фор ми ра ње  
опер ског де парт ма на На род ног по зо ри шта

Наквалитативномнивоу,долазакрускихемигранатаприли-
комоснивањабеоградскеоперенијебиозначајанусмислу
преношења на музичку сцену руских културно-уметнич-
ких стандарда, већ у смислу попуњавања празних радних
места школованим музичарима и певачима. Дотадашња
сценаималајехорскиансамблчијијетекпонекичланбио
музичкиписмен,докјеемиграцијапонудилавишеруских
уметникакојисуодмахмоглидасеприкључеоркестуихо-
ру.Саоркестарскиммузичаримабилајезнатномањеком-
пликованаситуацијанегосапевачимаоперскогдепартмана,
будућиданијепостојала језичкабаријеракојабиометала
адекватно извођење композиција. Споро учење језика код
рускихпевачакојејепотрајалоготовоцелудеценију,најве-
роватнијејебилоуспореноплановимаоскоромповраткуу

4 Опширније о овој теми јеписалаРоксандаПејовићу зборникурадо-
ва о Станиславу Биничком. Видети: Пејовић, Р. Станислав Бинички
каодиригентиорганизатормузичкогживотауБеограду,у:Ста ни слав 
Бинички, зборникрадова,приредиоПеричић,В.(1991),Београд:Факул-
тетмузичкеуметностиуБеограду,стр.5-54.

5 Другадестинацијанакојојсусеусавршавалисрпскимузичарибилаје
Праг.

6 Павлович,М.СтановлениеоперыибалетавбелградскомНародномтеа-
треу:Рус ская эми гра ция в Юго сла вии,приредилиАрсеньев,А.,Кирил-
лова,О.иСибинович,М.(1996)Москва:Индрик,стр.296.
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домовину,тејеучењесрпскогјезикапредстављалогу бље ње 
вре ме на.7Прве године емиграције биле су обојене идејом
оКраљевиниСХСкаоуспутнојипривременојстаници,те
јетакоиорганизацијасвакодневногживотабилапоставље-
накаозапривремениборавакуиностранству.Тосеизме-
ђуосталогможепотврдитиикрозанализунаставногплана
ипрограмапокомесуучилепрве генерацијерускихђака
школованихуКраљевиниСХС.Целокупаннаставниплани
програм,каоисписакпредметакојићесеизучаватибиоје
пресликаниздореволуционарнеРусије.8Овечињеницеука-
зујунатодасуемигрантиверовалидаћесеполитичкаситу-
ацијауотаџбинибрзостабилизоватиидакададођетрену-
такзаповратаксвеморабитиспремнодасенаставистари
животуРусији,којијепривременобиопрекинутполитич-
ким превирањима.9 Како је време одмицало, а повратак у
домовинубиосвенеизвеснији,повећанајеипотребадасе
смањибаријераизмеђудомаћегстановништваиемиграна-
та.Адаптацијарускихпевачанасрпскијезиктрајалајечи-
тавудеценију,иакојејошнапочеткурадаОперебилопар
изведби оперских арија на српском језику.Управо је лош
изговорсрпскогјезикакодрускихпевачабионајвишекри-
тикован,тепокретачвеликогбројанесугласицакаоиглавни
аргументуконкурентскојборбидомаћихирускихпевача.

Уну тра шња ор га ни за ци ја опер ског ан сам бла

ОперскидепартманНародногпозориштаоснован је 1919.
годинеиодсамогпочетказначајно јепопуњенкадровима
изредоварускихемиграната.Овајдепартманпригрлиојене
самоуметнике-извођачеиоперскесолисте,већиизвестан
бројкостимографа,сценографа,кадроваизобластиоперске
режијеиоперскогдириговања.Уконцертнојсезони1921/22
београдска оперска трупа бројала је 126 чланова од којих
јевишеодполовинебилорускогпорекла.Премастатисти-
цибилојезапошљено57домаћихуметникаи69странаца.
Места су била распоређенана следећиначин - од укупно
29солиста–12изРусије,сва3хормајстораи6балетских
играчарускогпорекла,аод41чланаоркестрабилојесвега
11Југословена.Хорјесастављенвећиномоддомаћихпева-
ча.10ЗначајноједасусемеђустранцимазапосленимуНа-
родномпозориштунашлиистручњациспецијализованиза

7 Исто.
8 Миленковић,Т.(2004)Шко ло ва ње де це еми гра на та из Ру си је у Ју го сла

ви ји од 19191941,Београд:Заводзауџбеникеинаставнасредства.
9 Исто.
10Павлович,М.Ста но вле ние оперы и ба ле та в бел град ском На род ном 

те а тре,стр.299.
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областиоперскодириговање–И.Слатиниоперскарежија–
Ф.Павловски.ДотадауБеоградунијепостојаостручника-
дар из области оперске режије, иако је београдска публи-
качестоималаприликедапочеткомXXвекаслушаразне
оперскеисимфонијскекомадеаранжиранеиадаптиранеу
односунапостојећеуслове.11Било јеслучајевакадасуна
оперскимспектаклимасарађивалиипозоришнирежисери
попутРакитинаикостимографиисценографи–РимаиЛе-
онидБраиловски,Загородњук,Жедрински,братМаргарите
ФроманПавел,Исаев,Вербицки...12

РепертоарбеоградскеОпере јеупрвимгодинамапостоја-
њаобухватаонајвећибројиталијанских,нештомањиброј
францускихисвега1-2немачкеирускеоперепостављане
поконцертнојсезони.Одукупно325операколикоихјепо-
стављенотокомпрветрисезоне,статистикенаводедајечак
210билоизопусаиталијанскихкомпозитора.13Упрвимго-
динамапостојањаОпере,формиранјебалетскиансамблса
шестороиграча,дабисеусезони1921/22.званичноодво-
јио као посебан департманНародног позоришта. Од свог
настанка,пасведосезонекадајеодвојенбалетскиансамбл,
уквантитативномсмислутокомсвакенареднесезонезабе-
леженјезначајанрастоперскихпоставки,несамопоброју
премијерних извођења, већ и по укупном броју одржаних
оперскихпредставапоконцертнојсезони.Запрвогдирек-
тораоперскогдепартмана1920.годинепостављенјеСтани-
славБинички,једнаоднајзначајнијихличностиуорганиза-
цији културногживотаБеоградапредратногимеђуратног
периода.14

Концертнасезона1921/22последњајеизмеђуратногперио-
дакојасеодржавалаузградиМањежа.Кадаје1922.године
завршено реновирање зграде Народног позоришта,15 ком-
плетна управа, театар и новоформирани оперски и балет-
скиансамблвраћајусеусвојуматичнузграду.Побољшање
условазарадидобијањеновогадекватногпростораомогу-
ћилоједасебалетскиансамблодвојиодоперскогипостане

11Павловичнаводидасеупериодуоддругеполовине19.векадопочет-
каПрвогсветскогратаизвелооко300вокално-инструменталнихком-
позиција,којасуподразумевалаоркестар,хориоперскепеваче.Често
су извођене оперске арије уз пратњу клавира или оркестра, којима је
углавномдириговаоСтаниславБинички.

12Исто.
13Исто,стр.298.
14Видети:Пејовић, Р.Ста ни слав Би нич ки као ди ри гент и ор га ни за тор 

му зич ког жи во та у Бе о гра ду,стр.5-54.
15Стевановић,Ј.Историјат–НароднопозориштеуБеограду,12.09.2015.

www.narodnopozoriste.rs/pozoriste
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самосталнидепартманНародногпозоришта.Утовремеиз-
лазиојечасописГлу ма,тејебеоградскапубликаималапри-
ликедасередовноинформишеодешавањимаирепертоару
Народногпозоришта.Чланциобјављиваниуовомчасопису
теоретичаримамогупредстављатизначајнуграђузаанали-
зу и реконструкцију комплексних односа који су успоста-
вљениунутароперскогдепартманаНародногпозоришта.

Су пар нич ка ат мос фе ра у ре до ви ма  
бе о град ске Опе ре

Премастатистикамакојеговореобрзомиконтинуираном
развојуопере,сагледавајућипроблематикусааспектабро-
ја одржаних представа, премијерних извођења, гостовања
иностранихтрупакаоигостовањанашихуметникауино-
странству,премаобимупериодичнихидневнихиздањакоји
суусвојојинтереснојсфериобухваталаделатностивезане
за рад ове културне институције, може се створити слика
оконтинуираномпрогресуоперскеуметничкесценеуБео-
граду.Међутим,стварнасликанијетаква,тејеуовомпери-
одумогућеартикулисатимноштвопроблема,аосетнесуи
варницезаснованенамеђусобнојнационалнојнетрпељиво-
стиикултурнимразличитостимаизмеђулокалнихируских
уметника.

Најранијипериододоснивањабеоградскеопереобојенјече-
стимразмирицамаинационалнимпрозивкамаштонарачун
српских,штонарачунрускихуметника.Текстовиикритике
којисусепровлачилипоштамписамосурефлексијастања
којејеутимгодинамавладалоунутаровекултурнеинститу-
ције.Јошунајранијимсезонамабеоградскеоперевидљиве
сунесугласицеизмеђумеснихииностранихуметника,које
суподвлачененационалнимопаскамаиобојененационали-
стичкимпризвуком, где јеуглавномдомаћакритикачесто
била упућивана на рачун руских емиграната. У оперском
департману Народног позоришта у Београду руски умет-
ници,иакосузначајнопојачалиоркестарскиисолистички
ансамблипопунилиосталатехничкараднаместазакојадо
тада није било адекватних локалних кадрова (оперски ре-
жисер,диригент,хормајстори...)нисуприхваћенисаблаго-
наклоношћукаквомсудочеканиосталирускиуметнициу
оквирупозоришта.16ЗаразликуодосталихдепартманаНа-
родногпозориштаидругихдржавнихинституцијаукојима

16ПознатоједасупочетниавангарднирадовиЈуријаРакитинауНарод-
ном позоришту, иако не у потпуности разумљиви домаћој публици и
критици,дочекиванисаодушевљењем,дабисевременомњеговдопри-
носразвоју театрауБеоградупотпуно занемариоиостаонедовољно
проученимаргинализованготовододанас.
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сузапошљаванирускисународници,укојимасењиховста-
тусмењауодносунапроменуунутрашњихполитичкиход-
носаиспољнополитичкихдржавнихинтереса,уОперије
одсамогпочеткастворендубокијазизмеђусрпскихиру-
скихуметника.Реалнијусликуатмосферекојајевладалау
почетним годинама од оснивања опере, могуће је створи-
тинаосновуанализепојединихчланакакојисуизашлиу
штампипочеткомдвадесетихгодина.Учетвртомбројуча-
сописаГлумапостојичланакВојиславаТуринског,којиуто
време важи за најобразованијег српског оперског  певача.
Значајнекоментарекојејеоставиоуовомчланкупомажуда
се донекле изврши реконструкција односа успостављених
успецифичнојкултурнојсрединикаквајебилајугословен-
скапрестоницаумеђуратномпериоду.Осимтога,његови
исказиутицалисунаформирањејавногмњења,будућида
јеТуринскикаопевачбиоизузетнопознаталичностсрпске
културнесцене.Туринскијеподвукаовишепроблемакоји
сукочилиразвојбеоградскеоперскекултуре,апрвенствено
сусеодносилинанедостатактехничкихусловазањенради
развој.ЗградаМањежаукојусепреселилоНароднопозори-
штесацелокупнимуметничкимансамбломиадминистра-
цијом,нијеупотпуностимогладазадовољисвезахтевеза
поставке грандиознихмузичко-сценских дела са целокуп-
нимизвођачкимапаратомкоја суоваподразумевала.Тако
јечестохориоркестар,збогнедостаткапросторанабини
наступаоусмањеномсаставу,штоседиректноодражавало
наинтензитетидинамикузвука,каоинемогућностдави-
зуелнопружисликуапсолутнеграндиозностикаквајеори-
гиналнотребаладасепредставиупојединимспектаклима.

У чланцима објављеним у часопису Глума бр. 6 и 7, ин-
тересантна је размена мишљења између певача Турин-
ског и оперског режисера Павловског. Дијалог Туренски-
Павловски фокусирао се на певачки апарат, с тимшто је
жижа интересовања била различито оријентисана. Турен-
скинаводидасузалошуатмосферукојавладаупозоришту
кривисолисти–првенственооперскипевачирускогпоре-
кла.Инсистирањенаодвајањуулогаиизвођењаистихулога
наразличитимјезицимадоприносилисуизазивањуреволта
коддомаћихпевача.Туренскикоји сеусавршавао наму-
зичкомконзерваторијумууРимуинијегајионикаквесен-
тименталнеодносесарускомуметничкомсценомкојајепо-
четкомXXвекатекзакуцаланаевропскаврата,сатестране
објективнојеоценионедостаткекојисумоглидаугрозераз-
војнационалнеопере.Павловскијекритикуупутионара-
чунхорскогансамбласастављеногпрвенственоодсрпских
певача,алудирајућинанепрофесионализаминизакстепен
уметничкогнивоа.Павловскиразматрацелокупанспектар
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различитихпроблемакојисусепојавилисаоснивањемопе-
ре,одматеријалних,естетскихиетичких,допатриотскихи
административнихпитања.17Сматрајућидабројниузрочно-
последичнифакториометајуконтинуираниразвојикулти-
висање београдске оперске сцене, проблем квалитативно
слабихизвођењахорскогансамбла,Павловскиобјашњава
тимедасухористинезадовољнивисиномхонорара,насту-
пеупозориштудоживљаваликаоте згу,односнонекувр-
стумогућностида  зарадедодатниновац,адасепритом
не упуштају у највишу уметничку изражајност и покушај
да повисе квалитет сопствене уметничке интерпретације.
Сплеткарењеиразнаподметањаутеатрукоје јеТуренски
приписао руском делу ансамбла, Павловски не оспорава,
али износи мишљење да ни домаћи чланови нису припо-
могли побољшавању атмосфере. Мишљење Павловског
које јеизнеоуовимтекстовима јаснопоказујеодносеко-
јисусеиспољавалимеђучлановимаоперскогансамбла,а
потомпреносилиинапубликуусмислуформирањаодре-
ђеногдискурса,обликовањакултурногживотапрестонице
и формирање специфичног јавног мњења.ПремаПавлов-
ском,проблемконституишу„недостатаккултуреједних,не-
тактичностдругих,различитиинтереси,поглединаживот
иуметност,различитоваспитањеиобразовањеистраход
конкуренције”.18Нијетешкопогодитинакогаалудирапи-
сацтекстакадаговорио„недостаткукултуреједних”.На-
име,чињенице говоредаПавловскидонеклеможебитиу
правупопитањусвојекритике,алинесасвим.Акосеупо-
редепојединиконцертнипрограмикојисусеизводилина
европскимсценамаивеликепремијересимфонијаидругих
инструменталнихиливокално-инструменталнихдела који
сусеизводилаупредратнојСрбији,могућејеутврдитида
БеоградпочеткомXXвекаидемалтенеукораксаЕвропом,
односнодасуутовремевеликеевропскепремијерекоднас
касниле свегапар година.Поготово заслугамаСтанислава
Биничког који се својски трудио да културни живот Бео-
граданеоскудеваумузичкимдешавањима,компарацијом
концертнихпрограмакојисуизвођенипочеткомвека,може
сезакључитидајебеоградскапубликабилависококулти-
висанаидоброобавештенаоактуелнимбисеримакласичне
воклано-инструменталнемузике.УпредратнојСрбијипо-
стојалајепраксаизвођењаактуелнихевропскихсимфонија,
увертира,оперскихарија,дивертимента,алиприложенихза
ансамблекаквисудотадапостојалиуСрбији.Диригенти

17Павлович,М.Ста но вле ние оперы и ба ле та в бел град ском На род ном 
те а тре.

18Исто,стр.300.
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сууглавномбилииаранжеријерсунајбољемоглидаоцене
предностиинедостаткесвојихмузичкихансамбала–хоро-
ва у оквиру певачких друштава и оркестара.19Иако не на
највишемуметничкомнивоу,ипаксууБеоградуизвођена
најзначајнијаделакласичногевропскогрепертоара.20

Још једанчланакучасописуГлу мабр.5указујенастање
унутар београдске опере. Чланак који је потписао Петар
Крстић,еминентнистручњакизобластиоперскогпевања,
диригентипедагог,скрећепажњујавностиданабеоград-
скојоперскојсценинемаместанационалнимпревирањима,
тедасусвеинсинуацијенарачунрускихуметникаемигра-
ната, сувишнеинеосноване.Крстићсепозваона тода је
позивањегостујућихихонорарнихуметникаприликомпо-
ставкиразнихдела,уколикотеатарнеманеопходанизвођач-
киапарат,праксауобичајенанесамокоднас,већиуцелом
свету.Јошодпрвихмузичко-сценскихпоставкикрајем19.
векауСрбијусудолазилибројнигостујућиуметницидаби
помоглиуразвојусрпскекултурно-уметничкесцене.Утом
контексту,приливвеликогбројавећоспособљенихуметни-
какојисуодмах(илиевентуалноузминималнивременски
периодадаптације)моглидасеприкључеоживљавањусрп-
скесцене,требало једапредстављасрећнуоколност,ане
проблем.Допуњавањеоркестарског,хорскогисолистичког
ансамбларускимуметницимаразнихпрофилаомогућилоје
отварањедепартманаОпереНародногпозоришта,тејетако
обезбеђеновишестабилнихраднихместанабуџетудржаве.
Дугорочно гледано, нагли прилив великог броја уметника
допринеојебрзомформирањуОпере,свегаједнусезонуна-
конзавршеткаПрвогсветскограта,допуњенјеипроширен
целокупни ансамбл.Требаимати у виду да суПрви свет-
скиратипретходноБалканскиратовиоднеливеликиброј
жртава,тесуипевачкадруштваиансамблпозориштаивој-
ниоркестардесеткованикаоимногедругекултурно-обра-
зовнеинституције.Дабиседонеклествориласликаколико
јевременапотребнодасеоспособеуметницизанаступна
сцени треба се осврнути на целокупан образовни процес
каоипериод стицањаискуства у различитим ансамблима
иоркестрима.Поређењаради,дабиједануметник-извођач
могаодаступинасцену,неопходнесугодинеприпреме–
основнамузичкашкола траје 4-6 година, средња 4, да би
текутокувишешколеилифакултетауметникбиоспреман
дакрочинасцену,итонеупуномсјају,већкаотекмладии
нејакиизданаккометекпредстојидасеуметничкиразвијеи

19Пејовић,Р.Ста ни слав Би нич ки као ди ри гент и ор га ни за тор му зич ког 
жи во та у Бе о гра ду,стр.5-54

20Исто.
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изражајнообликује.Гледајућисапрактичнестране,долазак
рускихуметникауштедеојебеоградскојоперскојсценинај-
мање10годинараданаедукацијимладихгенерацијаизво-
ђача.Такође,опаскедаРусикочеразвојнационалнеопере,
потпунојенеумесно.Класичнамузикакаонаднационална
културнатворевина,укојојсвакаепохаимасопственека-
рактеристикеиопштеприхваћененачинеизвођењаигдеин-
терпретацијанебисмеладасеразликујеуодносунанаци-
оналне,већсамостилскереференцеразличитихепохаили
уметничкихтенденција,неможеимативезесанационално-
шћууметникакојиизводиодређенокласичнодело,већсамо
сањеговимстилскимизразом.Крстићврлосликовитоина
хумористичанначинобјашњавабесмисленостнационално
икултуралноусмереногконфликта,скрећућипажњујавно-
стидајезамногерускеуметникепослератниБеоградсамо
пролазна станица, те да свакинапорда сепоједине опер-
скеаријеизведунасрпскомјезикутребапоздравити,јерће
самоизвестандеоцелокупне емиграције која се тренутно
нашла на територијиКраљевинеСХС/Југославије,Србију
прихватити за својудругуотаџбинуиуњој се трајнона-
селити.Критичкинаступанарачуннационалнедискрими-
нацијеизвођачазапосленихуОпериНародногпозоришта:
„Уоперикаоиудрамскомтеатруизвођачкиансамблсамо
репродукујеуметничкодело”.21Нарачуннационалногпри-
звукауподелиоперскихулога,Крстићкоментаришеда је
неумесноговоритиосрпскојопериуколикоизвођачкиапа-
раттеоперенествара,већсамоинтерпретиравећпостојеће
делосветскихкомпозитора,самозатоштосуупоставциан-
гажованисрпскиизвођачи.„Српскауметнострепродукује,
анествара.Реорганизацијананационалнојоснови...оства-
рујесегодинама,постепеноипоступно.Нетребарешавати
националнопитањенарачунуметности”.22Другимречима,
проблем који постаје актуелан у овом периоду развио се
накомплекснојосновисложенихнационалнихидентитета
ињегово искорењивање (уколико је уопште  могуће) зах-
тевало је дугорочну борбу.Музичко високо образовање у
КраљевиниСХСутомпериодутек јеуповоју,штозначи
далокалнихоспособљенихуметничко-извођачкихкадрова
иманедовољнодапокријусвепотребемузичкесценеуно-
воформиранојдржави.Поготовосуудефицитушколовани
инструменталистииоперскиизвођачи.Иакопостојиизве-
станбројизвођача,релативносускромногмузичкогобразо-
вањапаје,безобзиранањиховталенатиискуство,отежано

21КрстићучасописуГлу мабр.5,наведенопремаПавлович,М.,превод
Ђорђевић,А.,стр.302.

22Исто,стр.302.
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изношење свих комплексних деоница у технички захтев-
нијеморкестарскомрепертоару.23

Ру ске опе ре на бе о град ској сце ни  
то ком два де се тих го ди на

У првој декади од оснивања Опере Народног позоришта
изведено је близу 80 оперских и балетских премијера ко-
је су обухватале најразноврснији репертоар од класичних
досавременихаутора,укључујућииделадомаћихкомпо-
зитора. Најзначајније опере руских композитора Ев ге ни је 
Оњегин(1920),Пи ко ва да ма(1924),Цар ска не ве ста(1925),
доксуБо рис Го ду новиДе монзазвучалинабеоградскојсце-
ни1926.године,аувремеокопроглашењашестојануарске
диктатурепостављенесујошиопереЦар Сал тан(1928)и
Кнез Игор (1929).Када јепритисакшестојануарскедикта-
туремалопопустио,наконтрогодишњепаузе,нарепертоа-
руНародногпозориштапоновосепојављујуопереруских
композитора.24Уовимнебашсрећнимоколностима,набео-
градскојоперскојсценизаблисталисусјајнисолистипопут
КсенијеРоговске,удатезакомпозитораидиригентаСтевана
Христићаимаданисустеклипризнањеипопуларносткакве
биималидасусенашлиудругачијимоколностима,ипак
суоставилинеизбрисивтрагнабеоградскојоперскојсцени.

Успо ра ва ње про гре са опер ске умет но сти у  
Бе о гра ду и не мо гућ ност раз во ја на ци о нал ног 

опер ског сти ла

Реконструкцију комплексних односа у београдској Опери
могуће јеизвршитинаосновутекстоваписанихучасопи-
суГлу ма и на основу ранијих истраживачких радова који
сусебавиликултурнимидругимсрпско-рускимодносима.
Приметноједајенајвећијазираздорунутарсамекултур-
неинституцијебеоградскогНародногпозориштаодсамог
почетканастаоуоквирудепартманаОпереитопрвенство-
номеђусолистима.Кадасеговориоконфликтимаизаку-
лиснимрадњама,помињусесамооперскипевачи,односно
групасолистакојајесвојепредставникеималаимеђусрп-
скомимеђурускомпопулацијом.Рускиизвођачибилисуу
извеснојпредностиштосеформалногобразовањатиче,али
субилидалекоодсветскихоперскихсценакакавјетобио
случајсачлановимабалетскогансамбла.Иакојепонекиод

23Видети:Пејовић, Р.Ста ни слав Би нич ки као ди ри гент и ор га ни за тор 
му зич ког жи во та у Бе о гра ду,стр.5-54.

24Павлович,М.Ста но вле ние оперы и ба ле та в бел град ском На род ном 
те а тре,стр.304.
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оперскихсолистанаступаонавећимевропскимсценама,то
сууглавномбилеепизоднеиспореднеулоге,аготовоникад
главне.Сатестранедонеклесеможеоправдатиреволткоји
сејавиокодлокалнихпевача.Збогтехничкихусловакојису
спречилињиховодаљенапредовање(рат,непостојањекон-
зерваторијума,економсканестабилност,недостатакобразо-
ванихпевачакојибиевентуалнобилименториуприватним
музичкимшколама),анеоспорноједасемеђудомаћимпе-
вачиманашлоивишенадпросечноталентованихуметника,
ипакјевеликаинеоспорнапредностдатарускимпевачима
упериодудокнијестасалагенерацијадомаћихшколованих
уметника.Једининачиндаизборесопственоместоунутар
оперскекућебилоједасеинсистиранаразвојунационалне
опереинационалногоперскогизраза.Тојејединапредност
српских/југословенскихпевачауодносунарускеуметнике,
јерјепостојаласнажноизраженајезичкабаријера.Заразли-
куодсветскогоперскогрепертоаракојинашиуметницииз
техничкихразлоганисумоглидаизводенанајвишемнивоу,
националнаопера,којајетакођебилауповојупочеткомXX
векапружалајемогућностдадомаћипевачидођудоизра-
жајаизарадесвојукорухлеба.Билојезначајнихпокушаја
дарускиизвођачиизводерепертоарнасрпскомјезику,25ме-
ђутимзбогјезичкихпотешкоћакодпевачакојијошувеку
товременисуовладалифинесамасрпског језика,аријесу
звучаледонекленезграпноипомалогротескно.

Конфликт који је настао као последица сучељавања две
културе у области оперског стваралаштва уСрбији, успо-
равао је прогрес ове врсте уметности, те је кулминација
београдскеоперскесценебиланаврхунцутекнаконзавр-
шеткаДругог светског рата, тачније од средине 50-их го-
динаXXвека када почиње такозваниЗлат ни пе ри од бео-
градске Опере обојен бројним гостовањима и бележењем
капиталнихмузичко-сценскихделазаиностранеиздавачке
куће.26 Аргументација да руски уметници својим застаре-
лимитрадиционалнооријентисанимначиноминтерпрета-
цијепозиционирајубеоградскуоперскусценунанивокоји
јебиоактуелантридесетакгодинаизасавременихмузичких
токова,нетребаузиматиздравозаготово.Постојеодређе-
ненедоследностиупредратниминтерпретацијамамесних
музичкихансамбала,очему јевећбилоречи,ауправоте
интерпретацијеформиралесуукусдомаћепубликеигене-
ралноперципирањеуметностиуСрбији.Сапобољшавањем

25ЕвгенијаВаљанијеуопериМињон(1922)певаланасрпскомјезику,ви-
дети:Павлович,М.,стр.298.

26Стевановић,Ј.Историјат–НароднопозориштеуБеограду,12.09.2015.
www.narodnopozoriste.rs/pozoriste



251

АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ

свеукупнихмогућностииразвојемпотенцијалакојисе ја-
вљајунаконПрвогсветскограта,билојенеопходнопоста-
вити нове стандарде у интерпретаторском смислу, на које
публикајошувекнијебиласпремнадареагује.Требалоје
проћи целокупан процес развоја светске опере, макар и у
инстантваријантикаоштојетобиослучајсабалетом,да
бисевременомукусиестетскенавикепубликепривиклина
токовекоје јепратиоразвојсветскеоперскесцене.Првен-
ственокакосусенационалнеопереразвијалепојединачно
уИталији, затимФранцускојиНемачкој,дорускихопера
сапојавомГлинкеикомпозиторачувенерускепеторке,да
битекондамоглобитиречиопрофилисањунационалних
карактеристика српске опере са свим својим специфично-
стимаинационалнимелементима.

За кљу чак

Утицај руских емиграната у областиоперскогизвођаштва
могућејеанализиратикрозпризмупобољшањаквалитатив-
ногнивоауметничкогперформансаипојачавањaизвођач-
когапарата,илиуконтекстуразвојанационалногоперског
стила гдесурускиуметнициималиминорнуулогу.Вели-
киутицајуразвојуоперскогизвођаштвауБеоградуруски
уметници и сценски радници остварили су при подизању
квалитативногнивоауметничкогперформанса. Збогвисо-
когстепенапрофесионализмаидоброгобразовања,руски
уметници нарочито су били значајни у оркестарским ан-
самблима,алиипратећимделатностимакаоштосуоперска
режија,диригиовањеируковођењехорскимансамблом.

Иако бољег формалног образовања од локалних умет-
ника, руски емигранти донекле су кочили развој нацио-
налног оперског стила,што је било последица културних
различитости, недовољног познавања српског језика и
недостатка жеље и амбиције да се преузме активна уло-
гауметникауорганизацији културногживота уБеограду.
Извођење вокално-инструменталних композиција у Срби-
ји (у том реду и оперских арија) имало је извесну тради-
цијуипредоласкарускихемиграната, адеценијупрепо-
четкаПрвогсветскогратакомпонована јеиизведенапрва
српска операНа уран ку Станислава Биничког. Будући да
је домаћа публика већ развила одређене естетске нави-
ке при рецепцији вокално-инструменталне музике, те да
је стил интерпретације који се неговао код нас по стан-
дардима ближи западној него руској извођачкој тради-
цији,логично једа јеуизвесномсмислурускиначинин-
терпретирања оперских арија наишао на слабији одзив.
Отежавајућих фактора за експанзију оперског извођаштва
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уБеоградуумеђуратномпериодупредстављалајејезичка
баријера, односно лоше познавање српског језика које су
показали руски оперски певачи. Многи певачи нису сма-
трали за нужност да уче српски језик, нарочито у првим
годинама емиграције, сматрајући да ће убрзо уследити
повратак у домовину,што је значајно ометало развој бео-
градске оперске сцене.Оваква аргументација често се ко-
ристилаукампањипротивзапошљавањарускихуметника
уоквирусрпскихкултурнихинституција.Теккадасусеу
другојдекадимеђуратногпериодаизбалансиралекомплек-
снекултурно-уметничкетежњесрпскихирускихоперских
солиста,оперскидепартманНародногпозориштауБеогра-
ду забележава значајанпрогреси свечвршће сепозицио-
нира на квалитативној лествици високог професионалног
уметничкогперформанса.
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CONFRONTATIONOFTHESERBIANANDTHE
RUSSIANCULTURALANDARTISTICOPERAPRAXIS
INTHENATIONALTHEATERINBELGRADEBETWEEN

THETWOWORLDWARS

Abstract

CulturallifeofBelgradeintheperiodbetweenthetwoWorldsWarswas
also defined by establishment and development of numerous artistic
associations, organizations and societies. Around 40,000 Russian
refugeesstationedintheKingdomofSerbs,CroatsandSlovenesinthe
firstdecadeaftertheFirstWorldWar,seekingrefugeaftertheOctober
revolutionandthecivilwar.Theyhaveinfluenceddevelopmentofthe
cultural life in thenewly formedBalkan state.Establishmentof two
independent departments –TheOpera (1919) andTheBallet (1922)
– within the Belgrade National Theater, lead to popularization of
theatricalarts(drama,operaandballet).Russianartistsandstagehands
employedintheNationalTheatersignificantlycontributedinthefields
of performance -interpretation, scenery and costume, aswell on the
artisticanddirectoriallevel.Theproblemoflanguagebarrierandpoor
pronunciationoftheSerbianlanguageofRussiansingersbecamean
element of discrimination and segregation in a rivalry between the
RussianandtheSerbianoperasoloists.Inthatcontext,thefirstworking
decade showed noticeable slowing of development i.e. stagnation of
theBelgrade’sOpera scene, andofferedpoorconditions for creating

thenationaloperastyle.

Key words: National theater, opera, Russian emigration, language 
barrier
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ПРИСТУПУМРЕЖАВАЊА
АКТЕРАКАОНЕОПХОДАН

ФАКТОРРАЗВОЈА
КУЛТУРНОГТУРИЗМА

УСРБИЈИ
Сажетак: Је дан од нај ве ћих иза зо ва у раз во ју и упра вља њу ту ри
стич ким де сти на ци ја ма ко је сво ју по ну ду ба зи ра ју на кул тур ним 
атрак ци ја ма је упра во по тре ба за ускла ђи ва њем ин те ре са број
них ак те ра (стеј кхол де ра). Ана ли за учесника је тех ни ка ко ја се 
ко ри сти ка ко би се иден ти фи ко ва ле ин сти ту ци је, гру пе и по је дин
ци ко ји ути чу на упра вља ње кул тур ним ре сур си ма и атрак ци ја
ма, од но сно на ши ри дру штве ноеко ном ски и по ли тич ки кон текст 
ко ји ути че на спровођење стра те шких ме ра и ак тив но сти ко је су 
де фи ни са не стра те шким и план ским до ку мен ти ма у овим сфе ра
ма. Циљ овог ис тра жи ва ња је да иден ти фи ку је си стем од го во ран 
за кул тур ни раз вој као и раз вој ту ри зма у Ср би ји, као и основ не 
прин ци пе функ ци о ни са ња кул тур них ту ри стич ких де сти на ци ја, 
те да утвр ди прак тич ну при ме ну овог при сту па. У окви ру овог 
ра да де фи ни са ни су ни вои на ко ји ма де лу ју ре ле вант ни ак те ри, 
њи хо ве уло ге, као и огра ни че ња ко ја њи хо ва прак са има на раз вој 
кул тур ноту ри стич ке по ну де Ср би је. Из вр ше но је иден ти фи ко ва
ње за јед нич ких ин те ре са ко ји мо гу по ста ти осно ва за ускла ђи ва
ње оп штих ста во ва ка ко би се омо гу ћи ла са рад ња. Та ко ђе, те жи 
се ства ра њу си сте ма ко јим би се омо гу ћи ла и прак тич на при ме на 
кре и ра ња мре же учесника, чи ме би се омо гу ћио одр жи ви раз вој 
ту ри зма у окви ру де сти на ци је.

АЛЕКСАНДРАТЕРЗИЋ
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Кључне речи: ту ри зам, де сти на ци је, умре жа ва ње, кул тур ни 
акте ри, Ср би ја

Увод

Приликом развоја туризма који се базира на културним
ресурсиманеопходно јеузетиуобзирстварaњепредусло-
ва зањегов одрживи развој. Свим дестинацијамамора се
управљати на одговарајући начин, пошто туристички раз-
вој може довести до деградације просторног и културног
окружења,каоиобезбедитизаштитакултурногнаслеђаод
којегилокалностановништвоитуристимогуиматикори-
сти.Упраксипостојисвевећиинтересзастварањевезаи
умрежавањеактераприликомстварањаполитикаразвојана
одређеномпростору.Упланирањуиуправљањутуристич-
кимдестинацијама,показалосекаонеопходноукључивање
великогбројаактера.Партнерстваусекторутуризмасепо-
сматрајукаозаједничкинапориразличитихорганизацијаи
различитихпривреднихсекторадаучествујууразвојутури-
зманаодређеномгеографскомпростору.„Стејкхолдерским”
приступомсматрасепроцесзаједничкогдоношењаодлука
одстранесамосталних,кључнихучесникакакобисеомо-
гућилорешавањеодређенихпитањаувезисапланирањем
иразвојемтуризманаодређеномподручју1.Сарадњамеђу
актеримаимапотенцијалдаводикадијалогу,преговорима
и стварању узајамно прихватљивих предлога о томе како
бисетуризамтребаоразвијати.Општејепознатодаједи-
стрибуцијарезултирајућихтрошковаикористиправеднија
крозучествовањевећегбројаучесникаупроцесустварања
развојнеполитике2.

Националниилокалнинивоитребајубитистављениуме-
ђусобнесимбиотичкеодносе,уместодабудуусталноман-
тагонизмуи компетицији упроцесууправљања туристич-
кимразвојемикултурнимдобрима,наинтегрисаниначин.
Наконштојеформиранамрежа,вршисеодабиртуристичке
стратегијетакоштосепостављајуодређенизаједничкици-
љевиипредлажумереакције.Собзиромнаширокиспектар
укључених страна и њихових супротстављених интереса,
дискусијекојеседешавајууоквирустварањапланаразвоја
могу довести до конфликта.Највећа критика овог модела
односи се на нивое укључености појединих интересената

1 Jamal,T.andGetz,D. (1995)CollaborationTheoryandCommunityTou-
rismPlanning,An nals of To u rism Re se arch, 22 (1),Amsterdam:Elsevier,
р.186-204.

2 Bramwell,B.andLane,B.(2000)To u rism Col la bo ra tion and Part ner ships: 
Po li tics, Prac ti ce and Su sta i na bi lity,Clevedon:ChannelViewPublications.
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умрежи,поштосеобичнозаборављадасеодређенидис-
баланси који се односе на значај и моћ појединих актера
немогупревазићиједноставнимукључивањемвећегброја
истих.Самим тим, стратешкициљразвоја туризмана де-
стинацији мора бити постигнут за све укључене стране3.
Мрежа је састављена од разноликих актера, а самим тим
се и њихови интереси умногоме разликују. Истраживање
показуједајесарадњаизмеђуактерасаистимиликомпле-
ментарнимциљевимаусмеруразвојатуризмавеомаретка
иличакпотпунонепостојећа(нпр.археолошкилокалитети,
музеји,манифестације,хотели)авеомареткајеинанивоу
јавногсектора,такодапојединаМинистарства,каоијавне
институцијеусопственимоквиримаимајусекторезатури-
зам,докистовременонемајууопште,илиимајувеомасла-
бу,сарадњусадругиминституцијамакојесебаветуризмом.
Јавнисектор јевеомаважанучесникуразвојутуризмана
дестинације,којиобичнопреузималидерствоилиулогуко-
ординатора.Такођепостојичитавниздругихкојиукључује
привредне коморе и друге моћнике у оквиру локалне, ре-
гионалнеилинационалнезаједнице.Премасвојимрадним
функцијамаиместуделовања,актериимајуинтересекоји
сефокусирајуналокална,регионална,националнаиличак
интернационалнадруштвенапитања.

Затуристичкибизнис,дугорочниприходиморајубитиде-
финитивноукљученисобзиромданиједанбизниснемо-
жепотрајатиакосеовопитањеигнорише.Представницииз
локалне заједнице траже начине за економски развој, под
условом да не постојимогућност губљења локалних дру-
штвенихвредности.Еколозииконзерваторисвојеинтере-
се усмеравају на потенцијал конзервације, ревитализације
изаштитеприроднихикултурнихресурса,иуочавајумо-
гућностинегативнихутицајатуристичкогразвоја.Власни-
ци угоститељских објеката обичножеле да обезбеде веће
могућностизаискоришћавањесопственихкапацитетаида
привуку различите сегменте туриста. Туристичке агенци-
јесуусмерененалогистичкапитања,каоинамогућности
продајетуристичкихаранжмана,стварањеновихпрограма,
узобезбеђивањеодређеногконфоразатуристе.

Мо дел умре жа ва ња ак те ра у кул тур ном ту ри зму

Собзиромдакултурнитуризамнеобухватасамокултурно-
историјскубаштинунегоисавременукултурнупродукцију,
културуживотаирада,тецелокупнуатмосферудестинације,

3 Aas,C.,Ladkin,A. andFletcher, J. (2005)StakeholderCollaborationand
Heritage Management, An nals of To u rism Re se arch, 32 (1), Amsterdam:
Elsevier,р.28-48.
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такосуиактерипроцесањеговогразвојабројниихетеро-
гени,ањиховиодносимогусекретатиодизузетнихмеђу-
собниходноса,прекоотворенеконфронтациједопотпуног
игнорисања и непостојања икакве сарадње. Истовремено,
сваки одњихможе утицати на успех или неуспех импле-
ментацијестратегијеразвојатуризма.Кодразвојаименаџ-
ментатуристичкедестинацијекојасебазиранакултурним
ресурсима,партнерствојеизузетноважан,готово,неопхо-
данфакторуспехаиразвојатуризма.Квалитетиинстути-
ционализацијапартнерскиходносасепоказалакаоједанод
кључнихфакторауспеха.Овакваорганизацијаолакшаваи
успостављањепартнерскиходносаизмеђусвихзаинтересо-
ванихстранаукреирањутуристичкепонуде.Узависности
од степена сарадње, односно од успешности установљене
мрежеодносаизмеђујавногиприватногсектора,зависиће
иуспехсамедестинације.Једаноднајвећихизазоваураз-
војуиуправљањукултурниматракцијамајеуправопотреба
заусклађивањеминтересабројнихактера.

Специфичнициљевикојиседобијајуовоманализомодносе
сена:

-Идентификацијусвихгрупаипојединацакојиима-
ју утицај на активирање културних ресурса, као и
онихнакојећесеоваиницијативаодразити;

-Утврђивањеулогесвакогучесникауимплемента-
цијистратегијеразвојакултурногтуризмаиставове
везанезаактивацијукултурнихресурсаутуристичке
сврхе;

- Утврђивање степена интереса сваког актера у
процесуразвојакултурногтуризма;

-Утврђивањенивоаутицајасвакогучесниканапро-
цесе имплементације стратегије како би се право-
временоидентификовалаограничења4.

Модел умрежавања у културном туризму се обично по-
сматра као врста едукационог процеса која нуди корисна
средствазакреирањелокалнихмрежасатуристичкимби-
знисимаикултурнимактерима5.Оватемасепресвегафо-
кусиранаизградњулокалногирегионалногпартнерстваи
умрежавањанавишенивоакаосредства за стварањеодр-
живог и профитабилног туристичког производа базира-
ног на коришћењу, заштити и интерпретацији културних

4 Ohridska-Olson,R.(2009)Communicationofculturalheritagethroughto-
urism,VII Con gress and Fa ir of Cul tu ral To u rism, 2009,VelikoTurnovo,
Bulgaria;www.culturalrealms.com

5 Aas,C.,Ladkin,A.andFletcher,J.,нав.дело,стр.32.
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споменика.Умреженопланирањекултурнихитуристичких
активности кроз формиране мреже представља средство
добијањадодатневредноститрадиционалнихтуристичких
услуга,којесеослањанасарадњуизмеђутуристичкихакте-
ранадестинацијиипобољшањаквалитетауслугакакобисе
задовољилизахтевисвесофистициранијихтуриста6.Главни
аспектмрежејеформулацијаодносаизмеђугрупаилиин-
дивидуа који  изграђују  однос на заједничкој подршци и
заједничкимциљевима7.

Мрежуукултурномтуризмукарактеришутриаспекта:ак-
тери (међународне институције – Европска Унија, Савет
Европе,УНЕСКО,националне,регионалнеилокалнејавне
институције,културнеитуристичкеорганизације,инвести-
тори, приватни предузетници) и нехумани елементи (по-
требе, нивои задовољства, токови информација, фондови,
развојнеполитике,друштвенаподршка,ресурси,истражи-
вачкиитехнолошкикапацитети)инеопходнаинтеракција
исарадњамеђуњима.Уовојмрежипостојехијерархијски
ине-хијерархијскиодносиизмеђуактеракојисуповезаниу
вишенивоа,амрежасеможепосматратисаиндивидуалног
(микро)нивоаакосепосматрајупојединачниучесницикоји
чинемрежуисанивоамрежекаоцелине(макрониво)8.У
томсмислуиндивидуалниактерисагледавајусамосопстве-
непотребемаксимизирањасопственепозицијеиинтереса
кроз добити који се генеришу кроз припадање формира-
нојмрежиикрозидентификацијуновихшансизасопстве-
ниразвој,такодајепредностукључивањаиндивидуалних
организација у мреже управо у побољшању ефикасности
њиховепонудеитимегенерисањевећегпозитивногутицаја
уширемсмислу9.

Партнерство у туризму се односи на интерактивну сарад-
њуизмеђуинтереснихгрупаизразличитихорганизацијаи

6 Vanhamaki,I.(2008)Amodelfornetworkedproductdevelopmentinherita-
getourism:developingpertnershipsbetweensmallandmedium-sizedenter-
prises,IS TEE 2008. Joensuu(Finland): Centrefortourismstudies.

7 Kokkonen,P.andTuohino,A.(2007)Thechallengeofnetworking:analysis
ofinnovationpotentialinsmallandmedium-sizedtourismenterprises,The 
in ter na ti o nal jo ur nal of en tre pre ne ur ship and in no va tionVol. 8, 1,Olney
(UK),IndersciencePublishers,p.44-52.

8 Garrod,B.andFyall,A.(2000)ManagingHeritageTourism,An nals of To
u rism Re se arch, 27(3).Amsterdam: Elsevier, p. 682-708; Garrod, B. and
Fyall,A.(2001)HeritageTourism:AQuestionofDefinition,An nals of To u
rism Re se arch, 28(4),Amsterdam:Elsevier,p.1049-1052.

9 Arganoff, R. (2003)Le ve ra ging Net works: A Gu i de for Pu blic Ma na ge rs 
Wor king Ac ross Or ga ni za ti ons,TheIBMCenterfortheBusinessofGovern-
ment, Washington DC, www.businessofgovernment.org/sites/default/files/
LeveragingNetworks.pdf.



259

АЛЕКСАНДРА ТЕРЗИЋ

секторасациљемдадонесуодлукуотомекакобисетури-
замна одређеној дестинацији требао развијати.У случају
развојакултурногтуристичкогпроизводамрежасемораса-
стојатиоддржавних,регионалнихилокалнихвластикоји
имајуулогуудоношењуопштихакатакојимасеомогућава
искоришћавање ресурса у туристичке сврхе, затим, науч-
нихиобразовнихинституцијаикултурнихинституцијакоје
имају значајногутицајау стварањуоквираиплановараз-
воја производа, и коначно, туристичких привредника, као
што су туристичке организације, хотелијери, ресторатери,
водичке службе и културни актери – институције културе
(музеји, галерије,позориштаислично)именаџеранадле-
жнихзауправљањекултурнимдобримакојиимајудиректан
утицајнакреирање,пласман,маркетингипродајупроизво-
дакултурногтуризма10.

Радистварањауспешногиодрживогкултурногпроизвода
неопходнајесарадњанасвимнивоима.Сарадњаомогућава
разумнопланирањетуристичкогпроизводакрозумрежава-
њеипартнерствоизмеђутуристичкогсектораикултурних
актера, теомогућавастварањеодрживогразвојаидодава-
ње културнихпрограма (перформанси, културни догађаји,
уметност и слично), док туристички актери омогућавају
стварање одговарајуће инфраструктуре и програме тури-
стичкеинтерпретацијеианимације.Успешнопланирањеи
мрежакојадоброфункционишеможедапроизведелукра-
тивнипроизвод,алионазахтевазаједничкециљевеодсвих
члановамреже.Надаље,информацијеиподацикојиседеле
измеђуактераморајуигративажнуулогу11.

Главни актери приликомформирања производа културног
туризмаиулогатуризманањиховдаљиразвојјепредста-
вљенауСкици1.Ово јепоједностављенапредставаорга-
низационеструктуреиодносаизмеђупроцесаформирања
културногтуристичкогпроизводаиуслугаињиховогефек-
танадруштво.Успешнопланирањеиимплементацијату-
ристичкогпроизвода крозмрежу захтева активнуи добро
организованусарадњуизмеђутуристичкогикултурногсек-
тора.Какобисеизбеглапитањаипревирањаоконадлежно-
стииодговорностиприликомкреирањатуристичкедести-
нације,собзиромдаједефинисанвеликибројучесникана
вишенивоа(хоризонталног–умрежавањесвихатракцијана

10Терзић,А.(2014) Пер спек ти ве раз во ја кул тур не ру те Твр ђа ве на Ду на ву 
у Ср би ји у функ ци ји обо га ћи ва ња ту ри стич ке по ну де Ср би је, Посебна
издања,бр.88,Београд:ГеографскиинститутЈо ван Цви јићСАНУ.

11Richards,G. (2000)Tourismand theWorldofCultureandHeritage,To u
rism Rec re a tion Re se arch,25(1),Abingdon(UK),TaylorandFrancisGroup,
р.9-17.
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дестинацији, такоивертикалногнивоа–повезивањесвих
стејкхолдера) неопходно је формирање посебног админи-
стративногтелакојећекоординисатииуправљатиразвојем
туризманадестинацији. 

Мрежакојајеуовомслучајунадлежназапроцесразвојакул-
турногтуристичкогпроизводасастојисеоддржавних,реги-
оналних и локалних власти који имају улогу у доношењу
општихакатакојимасеомогућаваискоришћавањересурса
утуристичкесврхе,затим,научнихиобразовнихинститу-
цијаикултурнихинституцијакојеимајузначајногутицаја
устварањуоквираиплановаразвојапроизвода,иконачно,
туристичкихпривредника,каоштосутуристичкеорганиза-
ције, хотелијери, ресторатери, водичке службеи културни
актери–институцијекултуре(музеји,галерије,позоришта
ислично)именаџеранадлежнихзауправљањекултурним
добримакојиимајудиректанутицајнакреирање,пласман,
маркетингипродајупроизводакултурногтуризма.

Поштообичновеликеорганизацијепокрећуствари,каошто
суУНЕСКО,ЕвропскаУнија,СаветЕвропе,националнеи
локалнејавнеинституције.Њиховосновнипосаосесастоји
удоношењуодлукаотомекојећесестратегијеспроводити
радиостваривањациљеваипроналажењусредставаимпле-
ментације.Овеодлукеседоносенасамомврхухијерархиј-
скеструктуре,начестовеомабирократскиначин,којићена
крајустићидоиндивидуалнеситуацијенанивоусамогкул-
турногдобраињеговогнепосредногокружења(локалнеза-
једницеипосетиоца)12.Организацијакојасеналазинаврху
умреженехијерархијетребабитиодговорназакреирањеи
одржавањекултурнихатракцијаидестинацијекаоцелине,
теморакоординиратиакцијамасвихактера(стејкхолдерa)
задуженихзаодређенесегментепроизвода.

Овеодговорностиукључују:

-генерисањеидејаициљеваразвојакултурнетури-
стичкедестинације,

-популаризацијаовихидејамеђустејкхолдеримаи
локалнимстановништвом,

-спровођењепројекта(означавањетрасе,изградња
атракција,слично),

-туристичкеинформацијеипромоција,

12Moulin,C.andBoniface,P.(2001)RouteingHeritageforTourism:making
heritage and cultural tourism networks for socio-economic development,
In ter na ti o nal Jo ur nal of He ri ta ge Stu di esVol.7, issue3,Abingdon (UK),
TaylorandFrancisGroup,pp.237-248.
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- организација догађаја који оживљавају културну
дестинацију,

-развојтуристичкеинфраструктуре,

-обнављање,конзервацијаиодржавањеатракцијаи
туристичкеинфраструктуре,

- континуирани развој дестинације (укључивање
новихлокалитетаиповезивање)

- са другим културним дестинацијама, формирање
културнихрута,дистриктаисл.).

Квалитет и инстутиционализација партнерских односа се
показала као један од кључних фактора успеха када су у
питањудестинацијекојесвојутуристичкупонудубазирају

Скица1.Приказструктурестејкхолдераукултурномтуризму
Извор:Ohridska-Olson,2009,www.culturalrealms.com

(преводиадаптацијаА.Терзић)
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накултурно-историјскомнаслеђу.Свеуспешнедестинаци-
јекултурногтуризмапоказујудајеинституционализацијом
системауправљања,тј.стварањепосебнеорганизацијекоја
се брине о развоју дестинације (ДМО), један од кључних
факторауспеха.Овакваорганизацијаолакшаваиуспоста-
вљање партнерских односа између свих заинтересованих
странаукреирањутуристичкогпроизвода13.Узависности
од степена сарадње, односно од успешности установљене
мреже односа између јавног и приватног сектора, зависи-
ћеиуспехсамедестинације.Чињеница једа јеприликом
креирања комплексног туристичког производа, неопход-
на сарадња већег броја стејкхолдера (главних актера).Са-
радњаукултурномтуризмуомогућавасвимдефинисаним
стејкхолдеримадаучествујуудоношењуодлукаинаосно-
ву тога ствара подршку развоју умреженог туристичког
производа14.

Кул тур ни ак те ри и њи хо ва са рад ња у обла сти 
раз во ја кул тур ног ту ри зма Ср би је

Свинивоивласти, јавнеагенцијеиорганизације,односно
целокупнијавнисекторуСрбији,тежикакоришћењутури-
змакаоосновезаподстицањерегионалногразвоја,ствара-
њаекономскихдобити,каоповећањазапослености.Влада
Србије је препознала потенцијал туризма као генератора
националнепривреде, те јепредузелаиницијативууства-
рањуСтратегијеразвојатуризмаСрбије.Наравно,дефини-
санесуиодређененадлежностипојединихјавнихинститу-
цијакојесуукљученеуразвојтуризма,крозхијерархијски
системначијемчелусеналазиМинистарствоекономијеи
регионалногразвоја,односноњеговСектортуризма,иТу-
ристичка организизацијаСрбије, а законском регулативом
суодређениначинифункционисања јавнихпредузећакоја
обављају туристичку делатност, локалне туристичке орга-
низацијеиагенције.Чињеницаједајејавнисекторзадужен
углавном за израду планова развоја као и различитих ви-
довапромоцијетуризмаСрбије,каоитуристичкихрегија,
местаисамихлокалитета,докјеприватнисекторуглавном
задужен за креирање и саму туристичку понуду. Такође у
формирањупонуде културног туризма значајну улогу има

13McKercher, B. and du Cros, H. (2002) Cul tu ral To u rism: The Part ner
ship bet we en To u rism and Cul tu ral He ri ta ge Ma na ge ment, NewYork:The
HaworthHospitalityPress.

14Хаџић,О.(2004)Некиаспектисарадњеукултурномтуризму,ча со пис 
Ту ри зам бр.8,НовиСад:ПМФ–Департманзагеографију,туризамихо-
телијерство,стр.53-56;Хаџић,О.(2006)Стеј кхол дер ски при ступ упра
вља њу одр жи вим раз во јем кул тур ног ту ри зма, Докторскадисертација,
НовиСад:ПМФ–департманзагеографију,туризамихотелијерство.
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Министарствокултуре,доксеисподњегаухијерархијском
нивоуналазеРепубличкиирегионалниЗаводизазаштиту
споменикакултуре,азатиммузеји,галерије,архивииби-
блиотеке,организаториманифестација,каоичитавнизор-
ганизацијаипојединацакојиседиректноилииндиректно
баве културнимдобрима.Основнипроблемуфункциони-
сањукултурногтуризмајеслабасарадњамеђуовадвасек-
тора.Одређеникраткорочнипројективодедомеђусектор-
скесарадње,алионинемајузаједничкециљевекојетреба
постићи у дужем року. Самим тим, дугорочно планирање
развоја дестинације се сматра јединим начином стварања
одрживогразвојадестинације.Феноменукључивањаразли-
читихактеракојиимајуулогеудоношењуодлукаиплани-
рањуразвојатуризмауСрбијиготоводанијенизаступљен.
ИакојеоворелативноновконцепткојисеуСрбијипропа-
гира све чешће, тренутно стање је такво, да овај приступ
јошувекнијеприхваћенодстраненадлежнихинституција,
приватнихпредузетника,каонисамоглокалногстановни-
штва,изразлогаштојошувекнисудовољноинформисани
иедукованионачинамаприменеовогметодаустварањуи
реализацијипројекатаразвоја.

Собзиромдасетуристичкапонудасастојиодразнородних
елеменатакојисеналазеунадлежностипојединих јавних
иприватнихорганизација,потребно јеуспостављањекон-
кретне сарадњенаразличитимнивоима, а уСрбији тодо
саданијебиослучај.Када јеупитањукреирањепроизво-
дакултурногтуризма,укојимасепреплићефункциониса-
ње туристичких и културних институција, као и бројних
државних,регионалнихилокалнихвластикада јеупита-
њунадлежностзаодређенапитањамогусеуочитибројни
проблеми. Конкретно, на примеру реализације пројекта
Ре витали зација Го лу бач ке твр ђа ве (скица2),можесепри-
метитинедостатакучешћалокалнезаједницеприликомре-
ализације овог пројекта. Конкретно као једини репрезент
локалне заједнице јавља се кључна улога Општине Голу-
бац као координатора пројекта, при чему се може приме-
титинемогућностсамелокалнесамоуправедасопственим
капацитетимаприступиизрадикакоидејногпројекта тако
иреализацијипојединачнихактивностипредвиђенихпро-
јектом,штојепосебноочитокрозангажманвеликогброја
приватнихфирми,махомизБеограда.

Јошједанпримерпокушајаформирањамрежеактера,уоч-
љивјеуиницијативиМинистарствакултуреРепубликеСр-
бије, 2009–2011,приликомреализацијепројектаТвр ђа ве 
на Ду на ву. Приликом релизације пројекта, идентификова-
нисуиуоквирурадионицапозвани кључниактерикојису
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показали интересовање за креирање туристичког бизниса
око споменика културе на подручју Подунавља у Србији.
Њиховоучешћебило једелимичноактивно,посебнокада
су у питању институције културе, регионални и локални
заводи за заштиту споменика културе, музеји и туристич-
ке организације. Ипак, осетио се недостатак иницијативе
кодприватнихпредузетникакојипослујунаподручјуових

Скица2:Функционисањемрежеактера,напримерупројектаре-
витализацијеикреирањатуристичкогкомплекса

Го лу бач ка твр ђа ва
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локалитета,иакосупоказалиинтересовање.Каоглавнико-
ординатор у току пројекта дефинисано је Министарство
културе.Менторимрежеодговорнизаорганизацијутренин-
га суМинистарство културе иМинистарство економије и
регионалногразвоја(секторзатуризам)усарадњисауни-
верзитетимауНовомСадуиБеограду.Значајнуулогуимају
иинституцијенадлежнезауправљањекултурнимдобрима
(Заводзазаштитуспоменикакултуре).Туристичкаоргани-
зацијаСрбијеилокалнетуристичкеорганизацијебитреба-
лодаиграјуулогумаркетиншкогагентаипродавцауокви-
румреже.Собзиромнадискусијестручњакаистејкходлера
наедукативнимрадионицамаорганизованиходстранеМи-
нистарства,дошлоседозакључкаонеопходностиформи-
рањапосебнеорганизацијенадлежнезакултурнуруту,која
битребалобитикомбинацијајавнеиприватнекорпорације.
Додатнеелементепонуде,каоштосусмештајиресторатер-
скеуслуге,значајнисучиниоциовемрежекадасепланира
туристичкипроизвод.Надаље,јакобитнисуипревозници
итранспортнасредства(нпр.бродови).Собзиромнатода
јеосновнифокуспројектастављеннапромотивнеактивно-
стиусмислутуристичкепрезентацијетврђаванаДунавуу
Србији,готовосвеактивностијепредузелосамосталноили
усарадњисаинституцијамакултуре,Министарствокултуре
иинформисањаРепубликеСрбије.Дакле,икодовогприме-
расеуочаваизузетнадоминацијаједногводећегпартнера,
санајвишегступњауправљачкеулоге,чимесеограничава
могућностприступаиучешћаактераиинтереснихгрупаиз
локалнихзаједница.

Уочено једаодређене јавнеинституцијеимајупретенцију
дасебесматрајуврховномвлашћу,односнодиктирајуначи-
неразвојатуризмаулокалнимсрединамабезконсултације
садругимдиректнимучеснициманасамојдестинацији.По-
себноизостајучакинајосновнијиелементиинформисања
и консултација локалне јавности о предвиђеним планови-
маиакцијама.Точестодоводиидофрустрацијалокалног
становништва, које са једне стране прижељкује друштве-
но-економскипомаку смислу туристичкогразвоја, док се
садругестранесматраекстремномаргинализованимутом
процесу, собзиромна тода се врлочесторадиопристу-
пу„одозгонадоле”(topbot tom apro ach).Коднекихкултур-
нихитуристичкихресурса,препознатихкаопотенцијалне
атракције високог квалитета, врло често се дешава да до-
лази до компетиције између државних и локалних јавних
интереса(економскадобитдобијадоминатнадсоцијалном
добробити),аврлочестојеиуплитањемоћнихприватних
предузетника, са циљем скупљања „кајмака” токомразво-
ја туризма. Такође, постоји изражена компетиција између
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различитихинституцијаујавномсектору,посебнокадасуу
питањуразличитаминистарстваиразличитиресори,каои
односизмеђуорганизацијакојебринуозаштитикултурних
добараитуристичкихорганизацијакојеовересурсекори-
сте.НаосновутренутногстањауСрбији,очигледно једа
правасарадњаистејкхолдерскиприступусвомконцепту-
алномсмислуутуристичкојпраксинепостоји,каоштоне
постојиниумногимдругимсекторима.Врлочестоузрок
томејеприступукомесенеконсултујусвезаинтересова-
нестранекрозјавнетендере,обавештавањејавностиипре-
познавањеиконсултацијусвихмогућихактерауразвојном
процесу.Насупроттоме,уСрбијипостојипраксадаводећи
партнерциљанобирадругепартнере,ангажујућиихупо-
јединимсегментимареализацијепројекта,чимесезатвара-
ју врата другим потенцијалнимпартнерима и интересним
странама.Врлочесто,кадајеупитањупроцесразвојатури-
зманалокалитетимакојиимајуширидруштвени,културни
иприроднизначај,каоштојетослучајсаГолубачкомтврђа-
вом,дешаваседасенепрепознајуинеконсултујуосновне
институцијенадлежнезауправљањеизаштитуовимдобри-
ма,теуодређенојфазиреализацијепројектаможедоћидо
формалне забранереализације у зависностиоднадлежно-
стиипроценеугроженостиодређенихаспекатакултурног
добра.Самимтимнијеничудоштосевећинапричаомо-
гућностима туристичког развоја и афирмације појединих
дестинацијауСрбијиизавршавасамо„напричи”,амало
тогадокрајабудеспроведеноудело,чакикадасеобезбе-
депотребнафинансијскасредства(закојасенајчешћекон-
куришекодмеђународнихфондовазаразвој).Иакопостоји
генерално мишљење да туристичке организације сарађују
највишесапривредницима(приватнимидруштвенимправ-
нимлицима)изсферерецептивногагенцијскогпословања,
угоститељства и саобраћаја, резултати истраживањапока-
зујудругачијуситуацију.Каонајзначајнијистратешкипарт-
неритуристичкихорганизацијауСрбијијављајусеградске
управеиопштинскевласти,билоуулозиносиоца,партнера
илипакфинансијеразаједничкихпројеката15.

Када се креира било какав туристички производ на некој
дестинацији,неопходнојевршитииспитивањејавногмње-
њаиукључитилокалностановништвоуразвојнипроцеси
доношењеодлука.То,међутим,упраксиније случај,што
је уСрбији евидентнои то у врло екстремнимоблицима.

15Петровић,М.,Јовичић,А.иКнезу,А.(2012)Зна чај стра те шких парт
нер ста ва за раз вој ту ри зма на де сти на ци ји: сту ди ја слу ча ја ту ри стич
ке ор га ни за ци је гра да Но вог Са да, тематски зборник, Седми научни
скуп Ме ди те ран ски да ни, 20–22.09.2012,Требиње.
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Конкретно, врло је редак случај да се раде истраживања
јавногмњењапопитањимаразвојатуризма,алокалназа-
једница јепотпунонеобавештенаиискљученаизпроцеса
доношења одлука и планова развоја сопствене општине.
Централизам који је присутан на свим нивоима управља-
њауСрбијијетоликоевидентандапостајеопштипроблем,
иако се у свим сферамапланираинаводипотребадецен-
трализације.Умноштвуистраживања,пажњасеусмерава
намерењереакцијалокалногстановништвакадасепочиње
туристичкиразвој.Улажусесвевећинапоридасеизмерии
окарактеришеставдомаћинапрематуристима,наштаука-
зују бројна истраживања на ову тему.Постоји и известан
бројистраживањаофакторимакојиутичунареакцијело-
калнихстановниканаразвојтуризма,укључујућиеконом-
скупотпору,дужинуборавкаулокалнојзаједници,квалитет
животаидругапитања.Оваистраживањатежедаиденти-
фикујусоцијалне,политичке,економскеиеколошкеимпли-
кацијеразвојатуризма,узимајућиуобзирначиннакојесе
реакције локалног становништвамогу разумети и узети у
обзирдабидопринелевећојподршциодрживомразвојуде-
стинације.Штосетичеинформисаностилокалногстановни-
штваопројектимаразвојатуризманаподручјуњиховеопшти-
неилиширегрегиона,можесеуочитиизразитомалистепен
информисаности,причему,чак63,1%локалногстановништва
нијеупознатосапостојећимпројектимакојисереализујуна
подручјуњиховеопштине.Напитањедалисматрајудаовакви
пројектидоприносебољимусловимаживоталокалнезаједни-
це,добијенисуразличитиодговори.Око46%испитаникасма-
традаоваквипројектинемајудоприносзалокалнузаједницу,
24%испитаникасматрадапројектимождаимајуодређенидо-
приносзазаједницу,док29%испитаникасматрадапројекти
дефинитивноимајудоприносзалокалнузаједницу16.Каоглав-
ни актерина подручју заштите културних ресурса и развоја
туризмасматрајуседржавнеинституције.Иаколокалноста-
новништвоимапозитивнаочекивањаипочетниентузијазам
кадајеупитањутуризам,тедасеможепокренутииницијатива
заактивнимучешћемупројектимаразвојатуризма.Међутим,
уоченисуинекинегативниставовикојисеодносепресвегана
начинразвојатуризмаиподелуодговорности,собзиромнато
дајетуристичкопланирањеиразвојвеомацентрализовано,
беззначајнијегучешћалокалнезаједнице.

16Terzić,A.,Jovičić,A.andSimeunović-Bajić,N.(2014)CommunityRolein
HeritageManagementandSustainableTurismDevelopment:CaseStudyof
theDanubeRegioninSerbia,Transylva nian Re vi ew of Ad mi ni stra ti ve Sci en
ces,Tallinn:EstonianAcademyofSciencesandTartuUniversity,р.183-201.
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За кљу чак

Ради стварања успешног и одрживог културног и уопште
туристичког производа неопходна је сарадња на свим ни-
воима. Сарадња је та која омогућава разумно планирање
туристичкогпроизводакрозумрежавањеипартнерствоиз-
међутуристичкогсектораикултурнихактера,теомогућава
стварањеодрживогразвојадестинације.Моделумреженог
производаукултурномтуризмудајекористаноквирзапла-
нирање креативних производа у оквирумреже која се са-
стојиодчлановасаразличитимвештинамаипрофесијама.
Сарадњамеђучлановимамрежедајешансудадискутујуо
својиминтересимаиинтегришуихуамбицијеициљевеце-
лемреже.ТренутноуоченостањеразвојатуризмауСрбији
jeлоше,иакопостојевеликеразвојнемогућности.Постоје-
ћипројектиразвојасууглавном„затвореног”типа,авеома
јемалоонихпројекатакојидоживеконачнуимплементаци-
ју,а јошмање јеонихкојислужевишеструкојдобробити,
какоуглобалномтакоиулокалномсмислу.Собзиромда
доминат у туристичком развоју имају јавне институције,
страниидомаћиприватниинвеститори,тедајелокалназа-
једницавеомачестоискљученаизплановаразвоја,примена
стејкхолдерскогприступаиукључивањелокалнихактерау
процеспланирањаможе се видетикаоначин заповећање
потенцијалнекористизасве,собзиромдаћеонилакшераз-
уметипотребеипроблеменадестинацији, каоипредста-
витижеље локалног становништва, и омогућити одрживи
развојдестинације.
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THESTAKEHOLDERNETWORKING
APPROACHASANECESSARYFACTOROF

CULTURALTOURISMDEVELOPMENTINSERBIA

Abstract

Oneofthebiggestchallengesinthedevelopmentandmanagementof
touristdestinationsthatbasetheirofferonculturalattractions,istheneed
toharmonizeinterestsofnumerousactors(stakeholders).Stakeholder
analysis is a technique used to identify the institutions, groups and
individuals that influence themanagement of cultural resources and
attractions. It also considers the wider socio-economic and political
context that influences implementation of strategic measures and
activities, as defined by the Tourism Development Strategy of the
RepublicofSerbia.Thegoalofthisresearchistoidentifyasystemof
tourismdevelopmentinSerbiaandprinciplesforformationoftourist
destinations. It also attempts to determine if practical application
of stakeholder approach is present. Furthermore, this paper defines
the levels in which some stakeholders operate, their roles and also
limitationsintheirpracticesthatinfluencethedevelopmentofcultural
tourisminSerbia.Commoninterestsareidentifiedthatcouldbecome
abasisfortheharmonizationofgeneralattitudesandfacilitationofthe
cooperationbetweenstakeholders.Theaimisalsotocreateasystem
that would enable a practical application of stakeholder networking

leadingtosustainabledevelopmentoftouristdestinations.

Keywords: tourism, destinations, stakeholder approach, Serbia



271

Балканолошкиинститут,САНУ

DOI10.5937/kultura1650271L
УДК791.221.9(497.1)”1973/1990”

791.43(497.1)”1973/1990”
оригиналаннаучнирад

ДРУШТВЕНИАСПЕКТИ
ХОРОРЖАНРАУ

ЈУГОСЛОВЕНСКОМФИЛМУ
ОД1973.ДО1990.ГОДИНЕ

Сажетак: Из два ја ју ћи де сет ју го сло вен ских фил мо ва ко ји ко ри сте 
ефек те хо ро ра, ука зу јем на мо гућ но сти њи хо ве кла си фи ка ци је 
осла ња њем на жан ро ве са ко ји ма се пре пли ћу, кре ћу ћи се од те ма
ти за ци је де мон ске сек су ал но сти же не, ко ке ти ра ју ћи са фил мом 
апо ка лип се, со ци јал не дра ме, он то ло шке дра ме, сле шер фил ма и 
ве ли ког на ра ти ва о ге о по ли тич кој суд би ни ови  фил мо ви ис пи су ју 
ау торе пре зен та тив ни на ра тив чи је чи та ње от кри ва са мокри
ти ку, пре ип си ти ва ње исто риј ских на ра ти ва и вред но сти со ци ја
ли стич ког дру штва. Чи та ње со ци јал ног под тек ста ју го сло вен
ског хо ро ра за сни ва се на ком би но ва њу ан тро по ло шких при сту па 
и пси хо а на ли зе филм ског на ра ти ва.

Кључнеречи: Ју го сло вен ски хо рор, филм ски дис курс, ан тро по ло
шки аспект, пси хо ло шки ап сект, вред но сни си стем 

У по тра зи за де фи ни ци јом  
ју го сло вен ског хо ро ра1

Ако се занемаре ретки покушаји књижевне класификаци-
је српског хорора праћени терминолошким недоумицама

1 ЧланакјенастаоуоквирупројектаДу нав и Бал кан: кул тур но
историјско на сле ђе177006БалканолошкогинститутаСАНУкоји
финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја
РепубликеСрбије.

САЊАЛАЗАРЕВИЋРАДАК
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и одсуством јединствене дефиниције овог жанра, једи-
наобухватнијастудијао„филмустраве”,остајеУ бр ди ма 
хорори, срп ски филм стра ве,ДејанаОгњановића.2Ауторсе
усмераванаестетикусрпскогхорораиусловљеностњего-
вогсадржајаекономскимиисторијскимконтекстом,ретко
употпуњујућисвојуанализупсихоаналитичкимуглом,али
надокнађујућијекретањемупросторимакњижевнеистори-
јеитеоријефилма.Сиромашанизборлитературенапољу
анализефилмаодређенјечињеницомдахорорујугословен-
скојкинематографијиниједоживеоекспанзијуинијенашао
погодно тло за комерцијализацију. Предности наведеног
препознајусеумогућностиоткривањановетачкегледишта
ипредлагањановеаналитичкеметоде,уместопродубљива-
њаинастављањавећпостојећиханализа.3Одиста јемало
југословенскихфилмовастравекојисемогусматратижан-
ровским.Некеодњиходликујуукрштањаипоигравањака-
рактеристичназапостмодернихороркојидопуштадодире,
сусретеипреплитањасадрамама,ратнимфилмовима,или
њиховимопозицијамапопуткомедија,чимесерелативизују
категорије и иронизују једнозначни погледи на свет.Иако
јесмештеннаграничноподручјеизмеђуевропскогфилма
итрећекинематографије,југословенскифилмданасналази
пуноправноместоналистамаљубитељастраве.Онсепре-
познајекаоекранизованиготскинаратив;филмапокалипсе;
социјалнадрамасаелементимахорора;психолошкихорор
и хорор-комедија, често се приближавајући комплексним,
вишеслојнимфилмскимнаративима.

Те о ри ја (хо рор) фил ма

Измеђудруштвенестварностиифилмакаоестетскогпро-
извода,постојичврставезаутемељенанапотребизакри-
тичким сагледавањем односа између појединца и ширег
друштва.Преформалногнастанкаструктурализма,Бартје
анализовао идеолошке манифестације оличене у различи-
тимврстаматекстовадоказујућидаифилмпреносизначе-
њеивучекоренеизсемиологије.Каснијасхватањаупућују
нафилмкаопросторписањаипросторискуствагледаоца.
ЗањимследиЛакановоуочавањевезеизмеђусемиологије
филмаипсихоаналитичкетеорије,течитањефилманана-
чиннакојисеточинисанесвеснимиувођењепојмасубјек-
танаместоколоквијалног„гледаоца”.Применапсихоана-
лизеуанализифилмовадолазиизповезаностисемиологије
филма и психоаналитичке теорије. „Логика означитеља”
омогућује процену до које мере је гледалац као субјект

2 Ognjanović,D.(2009)U br di ma ho ro ri,Niš:Niškikulturnicentar.
3 Omon,Ž.iMari,M.(2007)Ana li za fi mo va,Beograd:Clio,str.79.
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укључен уфилмски текст.Приступи блискифеминистич-
којпарадигмианализујурепрезентацијеженеимушкарца,
затварајућипрвиталасприступакојисеусмераванародно
разумевањевезеизмеђупојединцаидруштва.Онисеусме-
равајунафилмовесаманифестномилилатентномпсихоло-
шкомпоруком,акаонарочитоапликативнипоказалисусе
уанализихорорфилмова.Уколикосесвакинаративможе
деконструисатиипоновореконструисати,тосеможечини-
тии сафилмскимнаративом.ОвонасдоводидоДериди-
ногприступакојиодбијадаприступисвакомустаљеноми
коначномзначењутекста.Старапретпоставкадасеугласу
остварујевезаизмеђузвукаисмисла,уДеридиномчитању
постаједеослободнеигредеконструкцијеиувекотворене
могућности поновног читања. У том смислу, нема конач-
ногијединственог,недвосмисленогзначењафилма.Онсе
може читати увекизнова.Марксисте занима анализа дру-
штвенихснагакојеодређујупродукцијудела,тачнеструк-
турепродукционогапарата,коликоиидеолошкаодређења
којаутичунањеговнастанак.Идеолошкиаспектфилмске
уметности,узимасеуобзирприликомрасправљањаополи-
тичкомпотенцијалуфилма.4Стогајетеоријскаперспектива
радоваофилмуусмеренанавезуизмеђуидеологијеиестет-
скогпроизвода,будућидаонаподразумеваизношењестава
осадржиниисадржајностиполитичкогдискурсафилма.У
томсмислу,филм„говори”одруштву.Изовогразлогаана-
лизафилмасенебависамоестетским,већисимболичким
аспектомдела.Уконтексту„филмастравеиужаса”однос
измеђупојединцаидруштва,преносилисуФранкенштајн
иДракулазачијесуредитељеигледаоце,првикритичари
веровалидастрепеодиндустријализацијеиелектрифика-
ције,аоткривајунеурозудруштваукојемјесексуалностпо-
тиснута.Седамдесетихиосамдесетихгодина,овајжанрсе
гранауновимправцима,чинећисвеизразитијимприсуство
социопатских профила, уљеза, ванземаљаца, вируса који
представљају разноврсне облике другости. Деведесетих и
ранихдвехиљадитихтосурастућепопулацијеоностраних
бићанео-готскихособина,којенакрајумиленијумасумира-
јудосадашњерезултате„цивилизације”представомапока-
липсеипатњамапоследњегчовека.Данасточинезомбији
каокритичкефигуреполитичкогестаблишментаимасовне
културе.5Уколикодоминантна,холивудскакинематографија
видљивимчинистраходинвазивногдругога;одапокалип-
тичног конзумеризма, а европскифилм страве од пораста

4 Omon,Ž(2006)Te o ri je si ne a sta, Beograd:Clio,str.103.
5 Giroux,H.(2011)Zom bie Po li tics and Cul tu re in the Age of Ca si no  

Ca pi ta lism,NewYork,PeterLang,str.4.
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насиљаупородици,намећесепитањешта је тематизовао
југословенскихороркојијекокетираосаистимжанром.6

Ан тро по ло шки и пси хо ло шки аспект  
хо рор жан ра

Дужеодтридеценијехорорјеједанодглавнихобликама-
совнеестетикекојиомогућујеослобађањеодстрахањего-
вимпројектовањемнатекстислику.Хорорфилмовиизази-
вајунегативнеемоцијепопутстрахаигађења;експлицит-
нимчинекршењетабуа,одговарајунаисторијскиикултур-
но одређене стрепње: душевне болести, нуклеарног рата,
епидемије, насиља које потенцијално свако носи у себи.
Хорорнастаје тамо где јенарушенсистемкојипојединцу
омогућаваизбегавањеузнемирујућихпитањаосмислуегзи-
стенције.Функцијахорорајенаизгледсупротнаономешто
нудерелигијаиидеологија,теналикујуанти-идеологијиу
којој престаје да функционише једна врста ирационалних
моћизараддруге.КакотопримећујеЈулијаКристева,ужас
настајенарубовима,тамогдесистемвишенедосежесасво-
јиммерамапредострожности,заштитеиутехечовека,тета-
мо где се рађа сумња у неприкосновеност имонолитност
оногашто заједницу држина окупу.Хорорфилмпрелази
границукојуједруштвоуспоставилотабуимаиидеологи-
јомкакобисезаштитилоодвластитенемоћиинезнања,од
немогућности да пружи одговор на питања која ће се чо-
веку,токомегзистенције,увекизновавраћати.Дакле,како
тоформулишеЈулијаКристева,зазорностдостижеврхунац
„кадасесмрткојаћенассвакакоубитипомешасаонимшто
битребалоданасодњеизбави.”7Границаизмеђузазорног
исабласногјетешкоодредива.Докјеузазорномнагласак
на „гадном”, „социјално недопустивом”, „табуисаном”, у
сабласномсепрепознајутајанственоисвеоноштоизмиче
рационалном сагледавању.8Но, за оба је заједничко преи-
спитивањемогућностидабудемоубијени,поједени,одве-
дениуподземнисветиподвргнути„неправедномкрају”.У
томсмислуизазорноисабласноувеквребају,анањихнас
подсећајупризориизсвакодневице,примериизисторије,те
укупногљудскогискуства.Каоидругикултурнифеномени,
каоисроднеестетике,хороримасвојсоцијалнииполитич-
киподтекст.Онсадржиупозорењенаонеаспектесистема
којисеистањујуикојипостајуисувишекрхкидабидржали

6 Bishop,W. (2010)Ame ri can Zom bie Got hic: The Ri se and Fall (And Ri
se) of the Wal king Dead in Po pu lar Cul tu re,NorthCarolina:McFarland&
Company,Inc,p.20.

7 Kristeva,J.(1999)Mo ći uža sa,Zagreb:Naprijed,str.11.
8 Daković,N.(1993)Ogled o sa bla snom,NoviSad:Svetovi,str.40.
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појединца.У југословенскомконтекстуукупнуестетикуи
социјалнуподлогуовогжанрајединственимчиникакопре-
испитивањевредностинакојимаједруштвозасновано,та-
корастућеосећањеприближавањакрајаепохеблагостањаи
доласкаужасакојисеметафоричкипреображавауразличи-
тефеноменеиобјекте,одвирусадосоциопатскихпрофи-
ла.9Међупрвиммотивимакојиобликујунаратив„стравеи
ужаса”препознајеседемонизацијажене.Психоаналитички
приступослоњеннадинамскеконцепте,једностранодржи
да овај зазор долази из спознаје о родној разлици између
мушкарацаижене.10Оваанализасезасниванапретпостав-
цидајетипичнигледалацхорорфилмамушкарациадоле-
сцентсуоченсапроменаманасвомтелуиусвојојпсихи,
честозанемарујућизначајнесоцијалнеаспектекојисемогу
приписатиовомжанру.

Же наде мон у срп ском и ју го сло вен ском фил му

Класични приступ репрезентацији жене у хорор филму
држидајењиховатрансформацијаубићапопутмонстру-
маивештицапукапројекцијамушкарчевихсексуалнихже-
љаинелагодностиувезисароднимразликама.11Свадру-
штваделеконцептеженскемонструозности,теоногаштоје
шокантно,застрашујућеиодбојноужени.Отомесведочи
укупнамитологијароднихчудовишта:тујеМедузасасво-
јим„злимочима”измијамауместокосе,Дургаучијојсе
чељустиналазеостацисажваканихљуди–њенедеце,амо-
тивдемонскесексуалности,посесивногифалусногмајчин-
ствапостајенештопопутуниверзалногнаративаожени.12
Но,хорорфилмовичијесупротагонисткињежене,иличији
наративпокрећефеминино,откривајуконзервативизампо-
тенцијалносубверзивногжанра,тесемогугрубоподелити
удвекатергорије:онеукојимајеженажртваионеукоји-
масепреображаваумонструма.13Докјевећинамонструма
осмишљенадапонудиморалнудилему,женскимонструм
откривадруштвенепритискеикоментаришеживотнести-
лове.Собзиромдахорорфилмодражава стрепњекоје су

9 Kristeva,J.(1999)Mo ći uža sa,Zagreb:Naprijed,str.99.
10Frojd,S.(1969)O sek su al noj te o ri ji i To tem i ta bu,NoviSad:Maticasrpska,

str.34.
11Greven,D.(2011)Re pre sen ta ti ons of Fe mi ni nity in Ame ri can Gen re Ci ne

ma: The Wo man’s Film, Film No ir and Mo dern Hor ror,London:Palgrave
Macmillan,p.181.

12Creed,B.HorrorandtheMonstrous-Feminine:AnimaginaryAbjection,
in:The Dread of Dif e ren ce:Gen der and Hor ror Film,ed.KeithGrant,B.
(2010),Austin:UniversityofTexasPress,pp.35-65.

13Brophy,P.(1986)Horrality:theTextualityofContemporaryHorrorFilms,
Screen 27,pp.36-50.
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нормиранеикултурнокодификоване,женскотелоуконтек-
стујугословенскогфилмаимавластитазначења.Лептири-
ца,госпођаСибилаигоспођицаКатарина,каоКадијевићев
трио из различитих деценија, преображавају се на својој
културисвојствененачине, задржавајућинекеодхоливуд-
скихклишеа.

Сек су ал ност и смрт

Инспирисан приповеткомПо сле де ве де сет го ди на,Мило-
ванаГлишића,филмЛеп ти ри цаЂорђаКадијевића (1973)
сматра се првим југословенским хорором. Иза наизглед
површнепричео„живојсмрти”којасехраниљудскомкр-
вљу, открива се наратив који помера зазирање од ружног
инесместивогкалепомизаводљивом,указујућинањего-
вемоћи трансформације. Емоционална драма која доводи
донајвећенапетостикада сепробуђена сексуалностжене
представљасценомјахањатеопонашањасексуалногчина.
Филм открива сексуалну слободу жене која прети да на-
руши заједницу, угрожавањем власти по очевој линији.14
Трансформисано биће задржава особине вампира, карак-
теристичнудеформисаносткоја јеприлагођена тадашњим
филмскиммогућностимаиуметничкој слободи.Ужасљу-
бавиизмеђуживогмладићаимртведевојкесадржипсихо-
лошкиподтекстиодржаванапетост токомчитавогфилма
остављајућигледаоцауишчекивањутрагедије.Уобичајена
готска темалиминалног,ни-живот-ни-мрвогбића смеште-
ногуфолклорнеоквиреоткриваслојевитостзначења„леп-
тирице”којајезаробљенау„традиционални”текстсрпског
села.Жена-вампиркојаодпрвеполовинедвадесетогвека,
набиоскопскомплатнуоваплоћујестрепњеинелагодууве-
зисасексуалношћу,седамдесетихгодинапостајемонструм.
Оноштогачинипривлачнимјесвојеврснахибридност,мо-
гућностдамртво(оношто јебилоугашено,поништенои
блокирано) изнова оживи ојачано новом, деструктивном
снагомкојаугрожавамаскулинистичкевредности.

Де мон род них од но са

Исте, 1973. годинеКадијевићпотписујережију за адапта-
цијупричеАлпураријскасвиркаИванаРаосакојајеусво-
јој екранизованој форми названа „Девичанском свирком”.
Сусретиизмеђусветлостиимрака,изазивањеузмицањаи
наговештаји необјашњивог постижу се звуком који прати
драмскиефекатрадње.Заготикукарактеристичнаблизина
сексуалностиисмрти,љубави,убистваиускрснућауказује

14Daglas,M.(2001)Či sto i opa sno,Beograd:XXvek,str.127.
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нанаративонегативнојАними–несрећној,ћудљивој,хи-
стеричној,промискуитетнојженикоја,употрази заљуба-
вљу,заводиипотомубијасвојепартнере.15Путник–Иван
јеједанод„кандидата”завечнуљубав.Сибилатребадаоб-
ухватиархетипскефигуресирена,ДијануилиАртемиду,сва
женскамитолошкабићакојаубијајузаљубљењемушкарце.
Оне означавају заробљену сексуалност, чему доприноси
присуствозамкакаоженскогсимбола,његовезатворености
ињегов „девичански” звук.Девичанску свиркупроизводе
крицизаробљенесексуалности,онекојасенијеостварила
убракуиостајепотиснутауљубавнимавантурама током
којихСибилатражиемоционалноисексуалноиспуњење.16
Седамдесетихгодинасе,подутицајемпостструктурализа-
ма, на род све учесталије гледа као на инхерентно неста-
билну дискурзивну творевину која саму себе разграђује.
Наглашавањеродакаодруштвенеикултурнеконструкције
омогућилоједасескренепажњаназанемаривањеженских
историјаи географијаипомоглода сеукаженадуализам
мушко/женскокаонапроизводконкретнихдруштвениход-
носа.Идејеородукаодруштвенојконструкцијикојасеме-
њаузависностиодместаивременауевропскимземљама
попутФранцускеиВеликеБританијепостајеексплицитан
четрдесетих и педесетих година,штоможе објаснити по-
требузаестетизацијомстрепњиувезизапозицијомженеу
друштву.Уместонаративао„женскојсферикућеикућних
односа,чедности,крхкостиипотребизазаштитом”,хорор
филм открива експлозивност потискиване сексуалности и
опасностикојестојеувезисаједностранимрежимомкоји
искључујеженуизјавнесфере.17

Де мон ски тро у гао

Филм„Девичанскасвирка” јевезивноткивоизмеђупрвог
Кадијевићевог хорор остварења и филма „Свето место”
(1990)гдеразвијамотивнегативнеАниме.18Пофилмским
критичаримаовајфилмјеснимљенпоГогољевојприпове-
ци„Виј”из1835.попутфилмаЦрнанедеља(Black Sun day
из1960.године)иодликујесејаснимжанровскимелемен-
тимакојигасврставајууредхорорфилмова.Иакоседело-
вифилмамогупрепознатикаогогољевскасатираусмерена
нанеукост свештенства, акценат јепостављеннавезииз-
међупородичнепатологије,душевнеболестиионостраног.

15Jung,K.G.(2000)Psi ho lo gi ja i al he mi ja,Beograd:Narodnaknjiga,Alfa.
16Исто.
17Jackson,P.(2008)„Rod“,Kul tur na ge o gra fi ja: kri tič ki reč nik ključ nih poj

mo va,ur.Atkinson,D.iJackson,P.Zagreb:Disput,Zagreb,str.143-151.
18Jung,K.G.(1977)O psi ho lo gi ji ne sve snog,NoviSad:Maticasrpska.
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Еротизован однос између оца и ћерке (наликна онај који
препознајемо у Лептирици) заправо је рефлексија општег
промискуитетанаимањимагдесуслугесексуалниобјекти
својихгосподара,акћерипостајусексуалниобјектисвојих
очева,бирајућидаљеслугеислушкињезаобјектедемон-
страцијесоцијалнемоћи,постајућипарадигмаширегдру-
штва заснованог на експлоатацији. Кадијевићево „Свето
место”,премдакласичанхороркојикомбинујеелементеми-
тологијеифолклора,постајејошједанпалимпсестзакри-
тикусадржајакојевредноснисистемпотискујеилинегира.
Каоипретходнадвафилма,онтематизујеженскусексуал-
ност, улазећи у психолошке дубине промискуитета, а овај
наративкористикаоплатформузауводусложенијепробле-
ме.Снимљен1990. године, непосреднопредпочетак рата
напросторуСФРЈугославије,онјеалегоријадруштвакоје
сесламауопштојпатологији,ишчекујућисмртибуђењеу
новом,демонскомоблику.Уколикојепородицаосновнаће-
лијадруштва,односикојиуњојвладајупостајуметафора
читавогсистема,укојемсечиневидљивимсимболичкичи-
нови „јахања”, кршењанорми, симболичкогпромискуите-
таислично.Снимљенулиминалновреме,предзавршетак
једногсистемавредности,онуказујенапорозностједнихи
скоридолазакдругих.

Ужас ег зи стен ци јал не дра ме и он то ло шки хо рор

Приповетка Про кле ти ња, Емброуза Бирса (1852-1913?)
екранизована јеурежијиБранкаПлеше,1975. годинекао
класична хорор прича. Седамдесетих година јавља се но-
виинтелектуалнитренд–постструктуралистичкасазнања
се налазе на врхунцу, подстичући релативизацију маркси-
стичкогпогледанадруштвоидоводећиупитањеауторитет
науке.Овомепретходеинтелектуалнипокретииноваиде-
олошкаструјањакојапостајувидљивакаснихшездесетих
година.Време(прошлост,садашњост,будућност)ипростор
(стварност, сан, халуцинација) вишенисучврстоуспоста-
вљене категорије у овим филмовима, чиме се доприноси
осећајудестабилизацијенорми,тесвегаштосеузимаздра-
во за готово. Екранизација ове приповеткеможе посведо-
читиоуздрманимтемељиманауке,опорозностиставовао
цикличностиисторијеиобјективногсазнавањакоједоводи
донапреткадруштва.Утомсмислу,онаје,најпрекритика
марксистичких поставки које се намећу у југословенским
образовнимустановама.Умаловикторијанскоместодолази
лекар.Упркосзастрашивањукоједолазиодмештана,онула-
зиутраг„Проклетињи”укојусесмештасвештонауканије
успеладасавладаиштопрепуштадоменунезнањаипра-
зноверја: интуиција, синхроницитет, дежа ви, реализација
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снаубудномстању.Страхизазиваоноштосенеможеиме-
новатииочемусестога,неможеговорити.Пратећитрагове
„проклетиње”,лекаргине,аистрагасеспроводиупрису-
ствулеша,карикатуралнообученихинашминканих„сеља-
на”,наравноиследникаисудијеочијојпровинцијалности
сведоче одећа и сличност са поротом искежених стараца.
„Објективно знање”, „просвећени ум”, „бинарне опозици-
је”, опстају и поред судијиног сазнања о онтологији про-
клетиње.Унапетојатмосферицрно-белогфилма,оношто
изазивастрахнисутоликовикторијанскиамбијент,догоре-
лесвећеиприсустволеша,коликозастрашујућаигротек-
снанасилностмалограђанштинеусмеренананемогућност
признањаДругости.Овакосеуспостављаопозицијаизме-
ђуагресивногприступаДругомекојесеокончавањеговом
негацијом,саједне,имогућностињеговогпрепознавањаи
релативизацијесадругестране.ДоксеБирссатиричнопои-
гравасеоскимкарактерима,екранизацијањеговеприповет-
кесведочиокритицималограђанштинеибуђењусамокри-
тичности друштва у којем приповетка доживљава адапта-
цију.Његовановелајеусмеренанакритикудруштвауком
самживи,аодабировеновелеујугословенскомконтексту
сведочиопотребидасеукаженаограниченостдухачијису
производисамоуверенарационалност,поверењеуинтелект,
догматичностидиктатурабирократије.Попутвикторијан-
скихфигуракојесеругајусвемуштојеДругоидругачије,
друштвосеслепопридржаваматеријалистичкогпогледана
свет.

Су пер е го као мрач ни про го ни тељ

ФилмШти ће ник,заснованнапричиФилипаДавидаМиха
ел и ње гов ро ђакиззбиркеприповедакаБу нар у там ној шу
ми (1964) режирао јеЂорђеКадијевић 1973. године.Овај
филм се одликује ликовношћу, иконичан је и креће се у
правцупластикекојомсестварајуефектистравеиемоцио-
налниефекти.Сликемора,пескаистења,светлоиначинка-
дрирањанаглашавајујезовитостипретњусмрћу.19Осећање
напетостиинелагодеизазивајушумови,фијукветра,споро
кретањекамереизмеђуснегаипеска,фотографиједрвета
које прерастају у чудовишта и најзад, свест о онтолошкој
нестабилностипсихолошкихсадржајакојипрогонечовека.
Младибегунацпрогоњенсамопрокламованимстаратељем
налази уточиште у душевној болници.У ноћи када лекар
требададонесеконачнуодлукуомладићевомпремештају
удругуболницу,суочавасесаприказомкојапрогонињего-
вогпацијента.Суоченсасмрћууплашеногбегунца,лекар

19Omon,Ž.(2006)Te o ri je si ne a sta, Beograd:Clio,str.127.
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наилазинаантропоморфизованусавестледеногизраза.Мо-
тивипопутмрачногпрогонитеља,сенкекојесепротагониста
плаши,амбијентадушевнеболнице,пустињеиполомљеног
дрвећа,алиипреплитањаСуперегасаСенком,илисавести
сађаволом,доприносеслиципорозностипсихолошкихкон-
цепата.Могућностизвртањанормалностиилудила,прео-
кретањеулогакојепоказујемеруукојојнесвеснисадржаји
продируусвесне,изазивастрепњукодпојединцаигубитак
егзистенцијалног ослонца. Пораст интересовања за хорор
филмовеседамдесетихгодинасведочиоопштојкризикојој
је,логичноизложенаиЈугославија.Утојдеценијипрепо-
знајусепрвепукотиненаповршинисистема,наслабости
реалногсоцијализмаинањеговуструктурнуограниченост.
Истовремено,седамдесетихгодинаиуЈугославијидолази
до„песимистичког”преображајаинтелектуалнихставовау
друштвеним и хуманистичким наукама.Модернистички и
марксистичкипојамнапреткакоји јепрожимаомедицину,
науку,друштвениитехнолошкинапредак,биојенеизостав-
нидеоизградњедруштва.Оптимизамдеветнаестогвекаи
првеполовинедвадесетогвеканарушилојескептичнопре-
испитивањепрошлихпостигнућаисвејачасвестослепим
мрљамакојесупратилепостулирањеразвоја.Наконштоје
Другисветскиратуспеодаспасеоптимизам,онјеконачно
устукнуоседамдесетих,апотомсеурушиопетнаестакгоди-
накасније,послепадаБерлинскогзида.

Настала је коначна дистанца између неиспуњених чежњи
деветнаестогињиховихпоследицатокомдвадесетогвека.
Форме које су уливале стабилност – социјалистички про-
грес,демократија,реторикаплана,срећнабудућности,пре-
познатисукаобезвреднапомагалауопштемпреживљава-
њу.Јасноћаиопштостпојмовасамосуприкривалинезадо-
вољавајућустварностистрепњуоднеизвеснебудућности.20

Од со ци јал не дра ме до апо ка лип се?

Страхнеизазивасамомогућностмучнесмртиинеправед-
ногкрајаколиконепоштовањетелакојесмотокомживота
неговалииукојемсмоуживали.Уколикоонопостанетек
бројкојитребауништити,ајединоштоодњегапреостане
„неподношљив смрад”, читава егзистенција као да је обе-
смишљена, па се страходњеговогуништењашириизван
границабиолошког.Иакосенепоигравамутантимаиуљези-
ма,југословенскифилмсекрозсоцијалнудрамуприближа-
вателесномхороруманифестујућистрепњуодпоништења

20Strohmayer,U.Poststrukturalizam,u:Kul tur na ge o gra fi ja: kri tič ki reč nik 
ključ nih poj mo va,ur.Atkinson,D.iJackson,P.(2008)Zagreb:Disput,
str.29-35.
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људскости.УфилмуКич ма,ВлаткаГилићаиз1975.препли-
ћусеелементисоцијалнедрамеихорора,откривајућинара-
тивкојиманифестноуказујенаопасностиодеколошкеката-
строфе,болестикојупроизводелабораторије;контролекоју
успостављајубелимантилиопремљениигломиседативом
дабилатентноипостепенооткриваосвојукритичкустрану
усмеренунаремећењедруштвениходносакрозотуђењеи
моралнудеградацију.Овајфилмјетешкоуврститиунеки
одхорорподжанрова јерсеалегоријскиусложњавашире-
ћисеунеколиконаративнихправацаподстакнутпотрагом
протагонистезаонимштоизазива„еколошкукатастрофу”.
УпоредосасмрадомкојипостепенозахватачитавБеоград,
сазнајесезасвеучесталијасамоубиства,какоусамомгра-
ду, тако у читавом свету.Мирис који „плаши”, заправо је
смрад„спаљенихлешева”,телаонихкојисупочинилиса-
моубиство,анесмогкакотосаопштавајудневненовинеи
информативнеемисије.„Ваздухсепретварауубицу“.Жи-
воткаоисмртгубесмисаоусветукојимгосподарешпри-
цеви,игле,индустријскапостројења,гдемртвиимајусамо
бројевеигдејебирократизацијадостигластепенукојемчак
и „Мртвиимајуобавезе”; „Нијепредвиђенодамртвииду
насастанке”;„алитачноу10:45морајубитиуобдукционој
сали”.Уотуђеномсветуукојемсесмртпроизводиулабо-
раторији,мешајусесветживихисветмртвих.Крећућисе
измеђуфранкфуртовскекритикеотуђењаипорастанасиља,
саједнестране,икритикехладногисрачунатог,клиничког
погледа на свет и циничног односа према животу/смрти,
Гилићгледаоцазадржавау застрашујућојимучнојатмос-
фериубистава,самоубиставаикрематоријума.Уосталом,о
овомвидуконтролеговоринамиФуко,описујућираспоре-
детела,кретњи,понашањаиговоракојисведочеоувође-
њудисциплинскогпореткаумедицину.21Гилићевилекари
имедицинскоособљекаодаилуструјуФукоово схватање
одвосмисленостиболничкогдоменакојијеутеоријисло-
бодани отворен, а пун обавеза и ограничења.Жанровски
хибриданфилмкојикомбинујесоцијалнудрамуихорор,и
показује стравичност друштвених односа, дотичефутури-
стичке представе о вирусима који семогуманифестовати
каонајнеобичнијиинајчудовишнијисимптоми,попутжеље
за самоубиством.Уосталом, чини се да нијемогуће побе-
ћиизсистемакојинепрекиднонадзиреиконтролише.Када
сампротагонистапостанежртватаквесоцијалнеифизич-
кеболести,гледалацјепрепуштенатмосфери„неправедног
краја.”

21Fuko,M.(2005)Psi hi ja trij ska moć,NoviSad:Svetovi.
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Ви рус /Ис ток

Десетгодинанаконпретњеодстварнеепидемијевеликих
богињауБеограду,(1982)ГоранМарковићјеснимиофилм
„ВариолаВера“.Иако јенајпреречофилмукатастрофеи
социјалној драми, у филму се користе елементи хорора,
очуђавањем наратива о старој, наводно искорењеној бо-
лести. Тематизација Вариоле вере и њена репрезентација
испуњенанаговештајиманечеганепознатог,древног,иско-
рењеногштодолазисаИстока,деформишетелаиодноси
најслабије, доприноси атмосфери зазорног и оностраног.
Науканајпрепретпостављадајеречопеницилинскомшо-
ку,акадасеоткриједајеБеоградместонакометребазау-
ставитидревнивирус,епидемијузакојусеверовалода ју
јемедицинапобедила,ширисестрах,несигурност,стреп-
њадајеоноштодолази„издругогделасвета“,нашлотло
погоднозаразмножавањеиширењепочитавомконтинен-
ту.Сценеукојимамаскираналицаулазеуболницу,дезин-
фикују и закључавају простор; сцене обољевања праћене
појавама пликова, деформисања тела и најзад умирања у
најјачим боловима доприносе језовитости атмосфере. На-
ратив прати ишчекивање следеће смрти и сазнање ољуд-
скојпатњи,оразноликостикарактеракојисекрећуодпле-
менитости и пожртвовања до себичности и кукавичлука.
Тематизацијаепидемијекојајеобновљенакрајемседамде-
сетихипочеткомосамдесетихгодинакакоуроманима,та-
конафилму,умногомеоживљавастраховекојисувладали
Европомнаконокончањаепидемијекуге.Онаподсећаназа-
копаневирусеколере,насталновребајућеопасностиодши-
рењастраног,другог.Београдпостајелиминалнипростор,
великикарантинодкогаЕвропаочекујезаустављањеболе-
стикојадолазиоддругогајеруколикоболестозначеногдру-
гогауђеутелоОкцидента.22Утоликосумогућенезамисли-
ве мешавине, хибриди, непредвидиве последице по читав
континент и најзад, читав свет.Својим одношењемпрема
болести,власттребадаоповргнеевентуалнуДругостЈуго-
славије,адокажењенуистостсаЕвропом.Страходсмрти
унезамисливиммукама, страходмутацијаили генетских
промена,одабнормалностииасиметрије,заправојестрах
одманифестацијехибридностиукултурамаиабнормално-
стиуљудскимодносима.Утомсмислу,филмскинаративо
епидемијислужикаополазиштезапреиспитивањедруштва
ипостајерефлексијаоњему.

22LazarevićRadak,S.(2013)Ot kri va nje Bal ka na,Pančevo:MaliNemo,
str.945-965.
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Љу дипа цо ви

ФилмИз ба ви тељ(1976)урежијиКрстаПапићаснимљенје
премапричи„Ловацнаштакоре”,АлександраГрина.Иако
јеблизакширокосхваћенојфантастици,појединикадрови
исценеубиставагаприближавајухорору.Радњајесмеште-
науградскиамбијенткаснихдвадесетихиранихтридесе-
тих годинадвадесетогвека захваћенВеликомдепресијом,
тепорастомнезапосленостиистогасоцијалнимпроблемом
сиромаштва.Какосеекономскакризапродубљује,повећава
себројљудикојипрелазенастранупацова,метафорекон-
зумеризма,експлоатацијеиморалнедеградације.Уосталом,
људи-пацовисухибриднетворевине.Оненастајуприликом
грешке,непоштовањаправила,апрепознајусекаомонстру-
озне мешавине два претпостављено неспојива организма.
Ониремететаксономије,класификаторнешеме;зањихсе
претпостављадасенемогуразмножаватиизатоозначава-
јукрајчовечанства.Укласификацијамадеформисанихте-
ла,препознајесеипсеудонаучниконцептдегенерацијекоји
сејављаумедицинскомдискурсуосамнаестог,деветнестог
ираногдвадесетогвека.Уоквириматеоријеодегенераци-
јипрепознаје се стрепњаоднарушавањанајпрепрогреса,
апотом,уништењачитавогчовечанства.23Наиме,филмски
наратив открива да се пацови разможавају у време криза,
„крадуибогатесенаначиннеразумљивобичномчовеку“;
„ониносеоделаиљудскалица”:„једуипијуаизнадсвега
воле власт”.Крајем седамдесетих година двадесетог века,
уЈугославијиичитавомсвету,уверењеуопштипрогреси
благостање јеуздрманосвешћуомогућојекономскојкри-
зи.Будућностсевишенечиниједнозначноблиставомпопут
онеуатмосферипослеДругогсветскограта,ауЈугославији
сепочињупопрвипутпрепознаватипроблемипопутнеза-
посленостикојаје,измеђуосталог,последицазапошљавања
„покључу”.

Ге о сим бо лич ки хо рор:  
Ђа во из ме ђу Ис то ка и За па да

Да се политички живот може упоредити са хорором, а
историјскафикцијапредставитикао егзистецијалнадрама
показује филм Вељка Булајића Чо вјек ко га тре ба уби ти
(1979). Инспирисан драмом у стиховима Петра Петрови-
ћаЊегоша,Ла жни Цар Шће пан Ма ли,филм сепоиграва
друштвеном критиком смештеном у онострани амбијент

23Chabot,K.(2013)Bo di es wit ho ut Bor ders:Bod y Hor ror as Po li ti cal Re si
stan ce in Clas si cal Hollywo od Ci ne ma,Ottawa,Ontario:CarletonUniver-
sityPress,p.63.
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обојенсабласним,гротескнимиеротским.Својеврснакри-
тикапрофанеицрквеневластисмештенанапросторизмеђу
пакла и земљеметафорички је представљена политичким
превирањима у Црној Гори осамнаестог века подстакну-
тихпитањемкоћепреузетивластпослесмртиПетраIIIУ
проблемсемораумешативластпакла,пастогаисамЂа-
вокојићенагеографскојкартисветалакопрепознатиЦрну
Гору,теуњупослатииспрвасубмисивногучитељадемон-
ске науке –Фарфу. Радња се одвија на неколико планова.
Најпре, производњом геосимболичког/политичког хорора,
потомтематизацијомлегендарнетемеостранцукојисела-
жнопредстављакаокраљтетакодолазидопрестолаинај-
зад,фокусирајући сена егзистенцијалнудрамуи судбину
појединцакојиодрођењадосмртиостајепотчињенмоћи
институција. Егзистенцијалној драми доприноси успоста-
вљањеопозицијеизмеђусветовневласти,билодајеонало-
кална,илидолазиодмоћника:Истока/Запада,иЦрквечији
представници необично личе нафигуре из пакла. Јарчева
брада,гротескноувеличанизубиигрохотнисмехдоприно-
сестравичностицрквенихвеликодостојникакојинастоједа
оповргнусујеверјенародаувереногуидентичностШћепана
(Фарфе)и„покојног”ПетраIII.Фарфакојипостајесвеху-
манијииприврженијистановништву,налазисеупроцепу
измеђувластитихосећања,властитогразумаинадређених:
Ђаволаињеговогпакласаједне,иЦрквеињених,наводно
„хришћанских принципа”. У том смислу, егзистенцијална
превирања употпуњена су елементима карактеристичним
захорор,афантазијасекористикаообликкритикеинсти-
туција.Појединацнеможепобећиоддруштва, астогани
од правила која су представљена роговима, реповима, ва-
тром, трозупцем, справама за мучење, силовањем. Ужас
долази из немогућности да појединац оствари слободну
вољу: „Одлучио си се за нешто треће, а трећег на земљи
нема. Са некиммораш бити”.Одлучи се за страну,Шће-
пане.”На југословенскоммикроплану, појединацнеможе
сам.Оннеможеостатиполитичкииидеолошкинеутралан,
већсемораопределитиза„страну”.Егзистенцијалнадра-
мазачињенафантазијомпретварасеухорориексплицит-
ноилиимплицитнооткриванетекисторијскенедоумице,
већстрепњедруштваизложеногпоновљивостиисторијског,
замрзнутостиполитичкогинемоћипредбирократијомко-
јапретидапрогутаслободу.Намакроплану,препознајесе
естетизација геополитике као објективног односа између
географскихформацијаиполитичкихструктура.Тајоднос
којисеконцептуализујекаоодносизмеђуфикснихиима-
гинарних географија сугерише значај дихотомије: Исток/
Запад;Запад/Остали.Овинаративиполазеодредуктивног
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читањаљудске историје ослањањем на такозвану гео-моћ
као географско знање.С обзиромна преовлађујућимит о
БалкануиЈугославијикаогранициизмеђуИстокаиЗапада,
илиполуострвусмештеномизмеђудваделасвета,Фарфина
драмаодражаваполитичкудрамустановникаЈугославијеи
читавогБалканскогполуострва.Ослоњенинамитовеозна-
чајугранице,прелазности,мостаимедијатора,становници
овогделасветаодбијајудасе„определезастрану“.Попут
Фарфе,остајући„из-међу”,ониплаћајувисокуценусвоје
геосимболичкепозиције.

Пси хо ло шки хо рор, сле шер филм и  
ци клич ност исто ри је

Портретишући унутрашњу драму пијанисте Михајла и
представљајући окончање те драме бруталним убиством
неколикољуди,филмомВећ ви ђе но(1987)ГоранМарковић
постепеноулазиудеценијудеведесетихкадасепочињуре-
лативизоватипредставеопредратном/послератномБеогра-
ду, левичарима/десничарима; капиталистима/социјалисти-
ма;народнимнепријатељимаиздајницима/ослободиоцима.
Поигравајућисеидејомдасусликекојепрогонепијанисту
дежави,филмподстиченапреиспитивањемогућециклич-
ностиисторијеиделовањакултуресећањанасадашњицу.
Заплетнастајеједнимосећањем„већвиђеног”јерчинисе
давременијеоноштомислимодајесте,пасеисторијамо-
же исправљати, поново исписивати, изнова саопштавати,
доксесећањапоказујукаонепоуздана,прогањајућаипо-
тенцијалноопасназаоногаконијеустањудаихпотисне.
Иако манифестно користи поступке психолошког хорора
како би представио масакр, редитељ заузима амбивалент-
не перспективе, уводећи гледаоца у нове начине сагледа-
вања прошлости и садашњости.Михајлова сећања на до-
гађајфлуктуирајуодсна,феноменадежави,халуцинације
ифлешбековаучемуучествујеигледалац.Покретнеслике
ипокретновременасводекрозфрагментепростора,одно-
са,обриселикова.Сликесекрећуизмеђуреферентнихобје-
ката,субјективних,објективних,реалнихилиимагинарних
угловагледања.Представљањевременаизванрационалних
интервала гледаоцу омогућује специфичнофилмско иску-
ство.Натајначиннастајеконтрадикторноосећањевремена
које слике ослобађа терета наратива и доприноси експре-
сивности,пренегодескриптивности.Маколиконастојаода
одржипсихолошкуцеловитост,уМихајлуживесећањана
времеивредноснисистемкојегвишенема,тефилмпробле-
матизујеподелуна„стару”и„нову”власт,„старе”и„нове”
Београђане. Драматизација грађанског друштва; рурали-
зацијаучесникауратуиизазивањесаосећањасажртвама
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послератногрежимадоприносенастанкупсихолошкогпро-
цепауњему.Ово је једанодранихпокушајаосамдесетих
дасесоцијализам,партија,ситнемарионетеичинуспонау
друштву,прикажусатирично.Једновремено,оноодражава
нови,политички„духвремена”иновукритичкумодукоја
ћенакраткозавладатијугословенском,апотомсеугнездити
усрпскојкинематографији.

За вр шна раз ма тра ња

Хорорсеналазисвуда.Онјеконтрадикторан,парадоксалан,
дестабилизујући и изазован, како психолошки и социоло-
шки,такополитички.Затоједеољудскогискуства.Онможе
битидеосвакодневице,иликонструкткојиплаши,изазива
гађење,откриваоноодчегастрепимоиштатајноприжељку-
јемо.24Заснованјенаидејамаоразличитимоблициманаси-
љакојинарушавајуоноштопојединацсматра„природним”,
„нормалним”,„разумним.”25Утомсмислу,нераскидиво је
повезансадруштвом.Одражавајућистраховепојединца,он
естетизујестраховеширезаједницеиоткривањенекључне
проблеме.Стогасесазакашњењемкојерефлектујенелаго-
ду,појавиоинапросторуСФРЈугославије,пренештовише
одчетрдесетгодина.Собзиромда јеисамреткожанров-
ски једносмеран, југословенски хорор је нарочито хибри-
дан и заснован на преплитању са другимжанровима који
супреовладалиутадашњојкинематографији.Додирујућии
мешајућисесасоцијалном,онтолошком,егзистенцијалном
драмом,филмомапокалипсе,фолклорнимнаративомикла-
сичномготскомновелом,онодражавакакопраћењетрен-
довапрвекинематографије,таковишеслојностстрепњиса
којимасејугословенскодруштвосуочавало.Ранинаративи
омогућностиремећењароднихулогакојебимоглодовести
доњиховогизмештања, осећање егзистенцијалног страха,
презасићености и умора од бирократског система, степња
одпогубностивеликихнаративаинаговештајидубокекри-
зеукојујеоводруштвозапало,омогућујусагледавањехо-
рора,некаоповршногпроизводакојислужипукимпотре-
бамазабаве,већкаосложеномпсихолошкомисоцијалном
наративукојирефлектујеононеизговореноионоштосеу
датим друштвеним условима не сме изговорити. Југосло-
венски хорор са својим специфичним смислом за дубоко
промишљање онтолошких проблема и суочавање са егзи-
стенцијалнимкризама,осећајемзанаговештајеполитичке

24Wisker,G.(2005)Hor ror Fic tion: An In tro duc tion,NewYork:TheConti-
nuumInternationalPublishingGroup,p.6.

25Duchaney,B.(2015)The Spark of Fe ar:Тechnology, so ci ety and hor ror 
film, NorthCarolina:McFarlandandCompany,IncPublishers.
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иекономскекризе,нестајеупоредосасамомполитичкоми
административномцелином,исписујућивизуелниконтекст
њеног нестанка.Од деведесетих година, ужас престаје да
фигуриракаофантазијаипремештасеиздоменаоностра-
ног, флуидног и нестабилног у стварност. Када је филм
„страве и ужаса” једном постао свакодневица његови ка-
дрови,питањакојапостављасликом,његовафилозофскаи
психолошкадубина,несталисусаплатнакаопроизводпро-
шлостиизакојесуосталенаивненедоумице.Упркостоме,
југословенскихорорживинафилмскимтракама,интернет
страницамаипиратскимсајтовима,исписујућисвојенасло-
венасветскимлистамапосвећенимовомжанру.
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ASPECTSOFYUGOSLAVHORRORGENRE(1973-1990)

Abstract

AnalysisofYugoslavhorrorsubgenresenablesreadingfilmcontexts.
Thisformoffantasyrevealsthefears,anxieties,hopesandobjectives
ofthesociety.Servingasameansofdistortingthedominantvalues,it
alsofiguresastheircriticism.Flirtingwiththesubgenreofapocalypse,
drama,slashermovie,ontologicalfilmandevencomedy,horrorfilms
show the reverse side of social reality. In this sense, the Yugoslav
horror indicates fearofdisruptingsocial relations,porosityofvalues
builtduringsocialism,anxietiesofeconomicmeltdown,therelativity
ofconcepts suchasprogress, freedomandabetter future.While the
narrativeofsomefilmscanbereadasacritiqueofthepresent,others
anticipatefutureconflictsandpointoutpoliticalproblemsintheriseof

ethnicalandconfessionalconflicts.

Keywords: Yugoslav horror, film discourse, anthropological aspects, 
psychological aspect, value system
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ОТИСАКАИРАНЕФОТОГРАФИЈЕ

(XVIII-XIXвек)
Сажетак: Циљ овог ра да је да ис тра жи ци ви ли за ци ју древ них Ма
ја, на са чу ва ним при ме ри ма цр те жа, гра фи ка и фо то гра фи ја, ар
хи тек ту ре, ко је су на ста ле то ком осам на е стог и де вет на е стог 
ве ка. Ме то до ло шки апа рат је раз ви јен у хро но ло шкој вер ти ка ли 
ко ја се пру жа од по че та ка ис тра жи ва ња и ли ков ног пре зен то ва
ња ци ви ли за ци је древ них Ма ја у де лу европ ских умет ни ка. Пре сек 
ис тра же но сти пред ме та про у ча ва ња и ли ков них при ло га си сте
ма ти зо ван је та ко да омо гу ћи пра ће ње исто риј ских окол но сти 
ко је су ини ци ра ле по је ди не екс пе ди ци је, од но сно на усло ве и струч
ност оних ко ји су у њи ма уче ство ва ли, као и до при но са ко ји су 
да ле по зна ва њу ма јан ске ар хи тек ту ре. Та ко ђе, у об зир је узет и 
кон текст европ ске кул ту ре, али и по сма тра ња ар хи тек ту ре као 
ци ви ли за циј ске и умет нич ке те ко ви не древ них Ма ја.   

Kључнеречи:ци ви ли за ци ја, древ не Ма је, ар хи тек ту ра, кон текст 
европ ске кул ту ре, умет нич ке те ко ви не 

Увод

Друштвоиархитектурувековимаповезујузаједничкевред-
ности.Колико суна развој архитектуре утицала друштве-
на дешавања, толико је и архитектура утицалана облико-
вање друштва. Било да се архитектура узима као симбол
одређеног цивилизацијског поретка, било да су тражени
упечатљиви репери архитектуре једног времена, примена

ТАТЈАНАСАВИЋ



290

ТАТЈАНА САВИЋ

уметничких,стилскихитехнолошкихрешењаувекјеуод-
ређенојмерибилаповезанасадруштвенимконтекстом.Ар-
хитектурајеувеликојмеризависилаоддруштвенихокол-
ностииочекивањаутицајнихполитичкихфактора.Сходно
томе, архитектураидруштвопреплитали су сеидопуња-
валинаразненачине.Карактеристичанпримерпрожимања
друштвеностииархитектуре,представљајухрамовикојису
подигнутиувремекласичногпериодацивилизацијеМаја.

Ова архитектура показивала је елементе чврсте морфоло-
шкеструктуре,којајеформираланаизгледзаокруженугра-
дитељскуцелину.Стогасеуовомрадунастојеистражити
појаве које су посредством архитектуре, као цивилизациј-
ског параметра, те архитектуре као уметничке дисципли-
не, обликовале карактер и усмеравале токове архитектуре
цивилизацијеМајаукласичномраздобљу.Уобзирсуузе-
та њена друштвена и културна важност, али и семиотика
специфичнихестетскихпараметаракојимајеконструисана
градитељскафизиономијаовеархитектуре.

Узимајућиуобзируметничкиконтекстархитектуре,алии
чињеницу да су европски научни кругови у осамнаестом
и деветнаестом веку, на пољу друштвено-хуманистичких
научних дисциплина имали препознатљив европоцентри-
чанкарактер,чинисеважнимдасеистакнузначајидоме-
ти сусрета двеју древних цивилизација, европске са једне
стране,ицивилизацијасамеридијанаНовогсвета,сдруге
стране. Будући да је графика била најраcпрострањенијии
најдостоjнијиинформативнимедиј уовомпериоду, а узи-
мањемуобзирњеногуметничко-ликовног карактера, зна-
њакојајеуЕвропупреносилаоцивилизацијиНовогсвета,
чинејевиталнимделомкорпусаевропскевизуелнекултуре.

Исто риј ски кон текст и рас про сти ра ње  
ар хи тек ту ре Ма јан ске ци ви ли за ци је

Историографска изучавања мајанске архитектуре, запо-
чета су 1960. године, са радовимаЏорџаКублера (George
Kubler),којијеиздвојиоосновнеелементеовеархитектуре
исместиоихушириисторијскиконтекстМезоамеричкеи
Андијскеархитектуре.1Храмовикојисведочеоприсуству
мајанскецивилизацијенаовимпросторима,распростирали
сусенатериторијамаданашњесредњеАмерике,којујена-
сељаваловишеетничкихгрупа,којусуделиле заједничку

1 Kubler,G.(1961)The De sign of Spa ce in Maya Ar chi tec tu re, in Mi scel la nea 
Paul Ri vet:oc to ge na rio di ca ta,México:UniversidadNacionalAutónomade
MéxicoD.F.,515-531.
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културу,језикисличансистемверовања,алинеизаједнич-
кунационалнусвест.

Архитектонски језик мајанских храмова, говори о засту-
пљеностиистогградитељскогидиома,који јебиоприхва-
ћен широм мезоамеричког света. Најрепрезентативнији
примери ових храмова, налазе се на локалитетима позна-
тимкаоMaya West,Bo nam pak,Yax chi lan,Pa len que,Pi e dras 
NegrasиTo ni na.2Морфолошкиифункционалниизвориове
архитектуре,улитературисувиђеникаоидиосинкретички
илокалниуистовреме,каозасебнеформејединственеску-
пине храмова, са специфичним системом универзалних и
локалнихзначења.3

Та су значења била уско повазана са системом веровања
древнихМаја,сањиховимсветковинама,фолклорномиса-
кралномкултуром.Формалниизворивиђенисуутрадици-
оналнојархитектуримајанскихплемена,сатрифундамен-
талнаелемента–платформе,колибеипроцесије.Храмови
суподизаникаослободностојећеграђевине,сачетирисло-
боднестране,пирамидалнесилуете,постављененашироку
платформу,сацентралноусеченимпроцесуалнимпутеми
посвећенимпросторомхраманаврхупирамиде,којијеиз-
веденизтрадиционалнеархитектуремајанскихколиба.

Ови храмови су били део пажљиво испланиране урбани-
стичкеструктуре,коресподентнисадруштвенимстатусом,
алииподложнефукционалнимаспектимаградскогживота,
којијеподразумеваоводоводнумрежукаоједаноднајбит-
нијихелеменатаполитичкестабилностидруштва.Архитек-
турајетакођеговорилаопореткувладарскекласе,ањена
важност је исказивана укључивањем рељефних представа
уархитектонскисклопмајанскиххрамова.Сматраседаје
формамајанскогхрама,насталаутзв.прекласичномперио-
ду(окоXVвекап.н.е.–IIIвеквекан.е.).Грађенесустепе-
ничастепирамидесаплатформомнаврхуималимсветили-
штем,којејебилопосвећенонекомодбожанставаизмајан-
скемитологије.Систематичнаизградњахрамовакојајепод-
разумевалаукључивањехрамауурбануструктурувеликих
градскихцентара,каоштосу:Паленке,Ћићен-Ица,Ушмал,
Коба,Тулум,Тикал,Пиједрас,Неграс,Уашактун,Јашћилан,
Копан,одвијаласеувремекласичногпериодаМаја(IV-IX
век). Ове градове насељавале су популације до четрдесет
хиљадастановника.Храмјебиоцентардруштвеногживота

2 Houston,S.D.ed.(1998)Fun ction and Me a ning in Clas sic Maya Ar chi tec tu
re Was hing ton: Dum bar ton Oaks Re se arch Li brary and Col lec tion Was hing
ton,D.C,p.188.

3 Исто.
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древнихМаја, са претпостављеним мултифункционалним
наменама,којесуукључивалерелигиознеикултурнесвет-
ковине.

Токразвојамајанскецивилизациједесиосесапостепеним
доласкомтолтечкихплемена,којасувојнопоразилаМаје,
а коначни крах наступио са доласком шпанских освајача
у шеснаестом веку, који су трајно изменили друштвено-
политичкоуређење,верскуикултурнуструктурумајанског
друштва.Овајпериодпознатјекаопосткласични,ачестосе
називаиколонијални.Уовомпериоду,посрнулацивилиза-
цијаМаја,несталајеупотпуности.Наследиласујеплемена
којасунисубиладеоистеетничкецелине,каоштоукрајњој
линијитонисубилениМаје.

Сашпанскимосвајачима,стиглисуисвештеницимисиона-
ри, да домородачким народима проповедају хришћанство,
и да их учешпанском језику.Тако је војно поробљавање,
пратилоикултурнопоробљавање,ибрисањеверскогиден-
титета.Упозномколонијалномдобууосамнаестомидевет-
наестомвеку,изЕвропесупочелистизатиипрвиуметници,
а зањимаинаучници,којисузатеклируине једневелике
цивилизације.

На уч но и умет нич ко ин те ре со ва ње за ма јан ску 
ци ви ли за ци ју у Евро пи

МадајепрвисусретЕвропскогсветасамајанскомцивили-
зацијомпротекаонасилно,поробљавањемирушењемсвета,
којиевропскинародинисусхватилииразумели,икојису
безобзирноуништили,двавекакаснијејавилосеинтересо-
вањезатековинеове,утовремевећишчезлецивилизације.
Интересовањесупобудилиуметници,којисуувремедоми-
нантогромантичарскограсположењаширомевропскогкон-
тинента, у предвечерје буђења националне свести, насто-
јали показати свет који је превазилазио оквире европског,
светакојијевећемделуЕвропе,заправобиоупотпуности
стран. Историјска мисао о цивилизацији Маја, први пут
се јавила крајем седамнаестог века,међу католичким све-
штеницимамисионарима,којисуунапуштенимградовима
Маја,првипутуочилиобрисеједногсвета,потпуностраног
духуименталитетуевропскихнарода.Нареднивек,проте-
каоуоткривањуцивилизациједревнихМаја.Аматерскаар-
хеологијаипутујућиписци, супобудилиинтересовање за
овуамеричкуцивилизацију,идопринелињенојпопулариза-
цијиширомевропскогконтинента.4

4 Demarest,А.(2004)AncientMaya,in:The Ri se and Fall of ra in fo rest ci vi li
za tionCambridge:CambridgeUniversityPress,p.31.
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До при нос шпан ских све ште ни ка  
по зна ва њу ци ви ли за ци је Ма ја

Најранији покушаји истраживања цивилизације древних
Маја,датирајуизседмедеценијешеснаестогвека,када је
бискупДијегоДеЛанда(DiegodeLanda)написаостудијуо
Јукатану.5Међутим,овајбискупјемногопознатијибиопо
својојбруталностииинквизоторскојделатности.Завреме
свогбискуповањауЈукатану,спалиојеготовочитаволите-
ратноикултурнонаслеђеједногнарода.Светскакултурна
баштина,највише јеизгубиласпаљивањемсликанихкњи-
гаМаја,познатихкаокодекси,којисубаштиниликултурну
иверскутрадицијуоведревнецивилизације.То једовело
доготовопарадоксалнеситуације,укојој јеДеЛандабио
један од највећих уништитеља цивилизације древнихМа-
ја,алиинезаобилазанизворзаразумевањеипознавањеве-
ликогкорпусакултурно-националногнаслеђанародаМаја.
УДеЛандинимписањима,веомапажљивоисистематично
сузабележениподациизисторијеМаја,веровања,писања,
економијеикалендара.Откривенетривека,касније,његови
рукописисусенашлиуосновиистраживачкихнапоракоји
суудеветнаестомвекучињениналоцирањуиизучавању
изгубљенихградовадревнихМаја.6

Утоку1695.АндресдеАвендано(AndresdeAvendano)y
ЛојолиобимнојеписаооМајамаињеговимнапоримауши-
рењухришћанскедогме.Уњеговимхроникама,првипутје
осветљена култураМаја,њихова књижевност, веровања и
свакодневница.Истраживањасунастављенаосамдеценија
касније,1773.кадајеодревномградуПаленкеписаоотац
РамонОрдонез деАгилар (RamonOrdoneѕ deAguilar), на
основусарадњесабискупомНуњезделаВега(Nunezdela
Vega).АгиларјеписаоомајанскомбогупролећаВотану,а
градитељствохрамовауПаленкеујевидеокаоодјекеути-
цајасаБлискогИстока.Вотанјеописанкаоисторијскалич-
ност,великихеројкојијепропутоваоземљеодПалестине
доЕгипта,одаклејестигаоуМезоамерику,конкретноуПа-
ленке,гдејепостаобожанство.Агилароватезаинспириса-
лајепоручникаЕстебанаГутијереза(EstebanGuttieres)који
јеистегодинепокренуопрвуистраживачкуекспедицијуу
градуПаленке.7

5 СтудијајепознатаподназивомRelación de las Co a sas de Yuca tan,виде-
ти:Demarest,AncientMaya,р.32.

6 Исто,стр.32.
7 J.J.Mark,EarlyExplorersoftheMayaCivilization:FromAguilartoWal-

dek,12July2012.,29.September2015.,http://www.ancient.eu/article/418/
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По че ци ви зу ел не пре зен та ци је ци ви ли за ци је Ма ја

Под патронатом шпанске круне, 1784. у Паленке је упу-
ћена још једна еспедиција предвођена поручником Хозе
Антониом Калдероном (HoseAntonio Calderon).8 Резулта-
те својих истраживања и цртеже Калдерон је публиковао
наредне, 1785. године.9 Калдерон је изШпаније стигао у
малонасељеСантаДоминго,надомакПаленкеа,одакле је
руководиоископавањимаиистраживањимадревногмајан-
скогграда.СлужбениназивистраживањајебиоИз гу бље ни 
град.УкраткомизвештајукојијеподнеогенералуЏозефу
Естахерији (JosefEstachería) уГватемали,након свега три
дана, Калдерон је приложио кратку дескрипцију палате и
податакопостојањувишеоддвестотинедругихобјеката.
Такође,поднеојеипетцртежа,дварељефа,једанцртежпа-
лате,иједанмотивсастеленаХрамуСунца.10Овицртежи
откривајудаКалдероннијебиоуметник-аматер,недовољ-
ноквалитетанцртач,алисуипакважникаопрвипримери
визуелногрепрезентовањаостатакацивилизацијеМаја,коју
поставилитемељебудућимистраживачкимекспедицијама.

Поучени искуствима са претходне експедиције, шпански
двор,јеналичнуиницијативуКраљаКарлосаIII,уПален-
ке, већ1787. упутионову експедицију, у којој сенашаои
мало познати уметник Рикардо Армендаризом (Ricardo
Armendariѕ), познат и као Игњацио Армендарис (Ignacio
Armendariѕ). За разлику од Калдеронових аматерских цр-
тежа,Армендаризовирадовисубилипрофесионалноизра-
ђени.Данассесматрајупрвимуметничкимликовнимпро-
лозимакоји суобрађивали темеизисторијецивилизације
Маја.РезултатеекспедицијекојујепредводиокапетанАн-
тониоделРио(AntoniodelRio),Алмендаризјепубликовао
истегодине.11Експредицијајебилаупућенаумају1787.са
пажњом је пратио шпански монарх, пасионирани љуби-
тељ античке уметности, са којом се сусрео токомборавка
уНапуљу.Истраживањеи ископавањеПаленкеа, овај пут
трајало јепунетринедеље.Наконтога јошпетнедеља је

8 PillsburyJ.,Kline,E.andGazzo,B.eds.(2009)Ar cha e o lo gi cal Il lu stra tion 
in the Ame ri cas. Hig hlights from the Dum bar ton Oaks Re se arch Li brary and 
Col lec tion,Washington:DumbartonOaksResearchLibraryandCollection,
p.15.

9 CalderónJ.A.(1993)Descripción del ter re no y población An ti gua nu e va
men te de scu bi er ta en las in me di a ci o nes del pu e blo de Pa len que,Madrid:
Facsimile,1785.,Testimonio,p.18.

10Pillsbury,J.,Kline,E.andGazzo,B.eds.Ar cha e o lo gi cal Il lu stra tion in the 
Americas,p. 15.

11Almendariz, R. (1993) Estam pas de Pa len que  Ma drid: Fac si mi le,
Testimonio,p.112.
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проведено у документовању и систематизацији резултата
истраживања.ЗатовремеАлмендаризјеизрадиотридесет
цртежа, на којима је приказаоштуко декорацију, рељефне
представесапалатаихрамова,каоидревнетекстове.Међу
радовиманашлисуседетаљниприказируиниранихархи-
тектонскихцелина.Уобиљусложенихсценаимотива,Ал-
мендаризјеиздвојиоглиптихприказекојеjeкомпозиционо
организоваоподеломнадвадоосамредова,савеликомсце-
номкојајерепрезентоваламањегрупемотива.12

Материјалнииписанирезултатикојисусакупљенинаовој
истраживачкој експедицији чувају се уМузејуАмерике у
Мадриду. Међутим, цртежи и остали визуелни прилози
углавномсечувајууприватнимколекцијама.13

Израђенеилустрације,иданасспадајумеђунајдетаљнијеи
нејверодостојније цртежеПаленкеа, којипредстављају ва-
жносведочанствоостањуархитектуреМајауосамнаестом
веку.Наравно:„дабисепоказалоданештопостојипотре-
бан јеи једанонтолошкипредуслов–томорадапостоји.
Ниједовољносамосепотрудитиокопоказивања.Акопро-
тивречностинема-ондасеонанеможенипоказати.”14Тако-
ђе,суутемељилиликовнимиметичкиприступисторијском
наслеђуМезоамеричких цивилизација, који је превладало
унаредномпериодусапорастомуметничкогинтересовања
занеоткривенемеридијанепреКолумбовскеАмерике.Као
штосенаглојавило,интересовањезарезултатеовогистра-
живањејенаглоиопалојелнијебилоникаквихнамапозна-
тих писаних противречности, дакле њихова истраживања
сутеклаврлопроизвољно.Прваштампанапубликацијана-
сталајетектридеценијекасније,1822.уЛондонууприре-
ђеномиздањуоруинамадревнихградоваХенријаБертода
(HenryBerthoudа).15

УовојпубликацијиуврштенојебилоАлмендаризовихсе-
дамнаест цртежа које је одабрао и припремио француски
уметник Жан Фредерик Валдек (Jean-Frederick Waldeck).
ОнјенаосновуАлмендаризовихцртежаизрадиогравире,
по којима сурађени графичкиотисцикоји сууврштениу
поменутупубликацију.Међутим,овеилустрацијесуодсту-
пилеодоригиналаипопримилеегипатскикарактер,сходно

12Pillsbury,Ј.,Kline,Е.andGazzo,B.,нав.дело,стр.17.
13Lascolecciones,http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/coleccion.html,

June13,2011,August212015.
14Prnjat,A. (2012)Antisemitskidiskurs iodbacivanje  traganjaza istinom,

Kul tu ra br.136,Beograd:Zavodzaproucavanjekulturnograzvitka,str.432.
15PillsburyJ.,Kline,E.andGazzo,B.нав.дело,стр.21;Насловпубликације

је:De scrip tion of the Ru ins of an An ci ent City.
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Валдековимличнимсхватањимаоистоветностиегипатске
имајанскецивилизације.

Валдек јеуМексикостигао1825.годинесаенглескомру-
дарском експедијом као инжењер. Врло брзо је напустио
инжењерску позицију и посветио се преколумбовским
археолошким локалитетима. У Паленкеу је живео између
1832.и1833,а1834.годинејеупућенуУшмал,наекспе-
дицијукојујефинансираоирскигрофЕдвардКинг(Eduard
King),пасионираниантиквар.Тујебиоангажованкаоцртач
ушмалскеархитектуре,алијеирадиопредлогезаархитек-
тонскуреконструкцију,дајућичестоекстремнефантастич-
непредлогеивизијеовеархитектуре,којенисуималеника-
квихдодирнихтачакасааутентичнимаспектимаархитекту-
редревнихМаја.16Вођенставомоистоветностиегипатске
имајанске архитектуре,Валдек је храмовеУшмала цртао
такодаупотпуностиодговарајухрамовимадревногЕгипта,
чимејеуместоисторијскихдокумената,створиоједанфик-
тивансветМаја,анисумустранабиланифалсификовања
историјских података, односно измишљања непостојећих
артефакатакојасуувеликојмеридискредитовалапрофеси-
оналностњеговограда.Такојенацртежимарељефнихсте-
лаизПаленкеa,Валдекдоцртаослонове,којимајепокушао
оправдативезуизмеђуцивилизацијеМајаиАзијскихциви-
лизација,ајавилисусеиалузијенаАтлантиду,изгубљени
светкојијепронашаоуџунгламаСредњеАмерике.Завреме
свогдугоградногвека,израдиојевеликибројлитографија,
штореалних,штоизмаштаних,које јепубликоваоувише
наврата.17

Експедицијекојејенаставиодашаљешпанскидвор,чини-
ли су еминентни стручњаци тога времена. Тако је између
1805.и1809.године,капетанГиљермоДупа(GuillermoDu-
paix)предводиотримисијекојесуималедастудијскипроу-
чепреколумбијскелокалитетеуцентраномМексику,Oaxaca
иЋијапасу.Тако је краљЧарлс IVдобио значајнеинфор-
мације о историјским тековинама НовеШпаније. Дупа је
на овомпослу запослио професора цртања и архитектуре
ХозеаКастанеду, у то време запосленог уМексикоСити-
ју.Кастанедајеусвојнаучнирадувеоианкете,почемује

16Cow,M.(1992)Bre a king the Maya Co de,NewYork:ThamesandHudson,
p.76–77.

17Године 1938. уПаризу је публиковаоVoyage pit to re sque et archéolo gi
que dans la pro vin ce d’Yuca tan pen dant les années 1834 et 1836.Саилу-
страцијамаМериде,Јукатана,Ушмала.Литографије јепубликоваоиу
приређеномиздањуChar les Éti en ne Bras se ur de Bo ur bo urg, Mo nu ments 
an ci ens du Me xi que (Pa len que, et au tres ru i nes de l’an ci en ne ci vi li sa tion du 
Me xi que)(Paris:FrenchGovernment,1866),p.121.
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био једанодпионираовеметодолошкедисциплине.Тако-
ђе, истраживања је заокружиомногобројнимилустрација-
ма, које су тачно и аналитички преносиле информације о
затеченојархитектури.Паленкејеилустровансадвадесети
седамцртежа,утекстуалнимдекскрипцијама.Мадајетако-
ђевероваодасуовепросторенаселилинекадашњижитељи
Атлантиде,оннијеишаоусмерустварањаизмаштанефан-
тастичнеархитектурекојабисведочилаовеставове,већје
овутеоријунастојаоелабориратипримеримамонументал-
неархитектуреизMonteAlban,ElTajín,иПаленкеа,закоје
јесматраодасуморалинастатиизнепознатеархитектуре
мистериознеАтлантиде.Такође,нијеостаоимуннината-
дасвевећепомодарствомеђуевропскимистраживачимада
проналази и подвлачипаралеле између европске антике и
архитектуредревнихМаја,нарочитоМедитеранскеантике,
такојенаосновуописаtu mu liуOaxacивидеонепостојеће
обрисеевропскеАнтичкеархитектуре.18

Џон Лојд Сти венс (John Lloyd Ste vens) и  
Фре де рик Ке зер вуд (Fre de rick Ca ser wo od) –  
до при нос от кри ва њу ма јан ске ци ви ли за ци је

ОбиминивоистраживањацивилизациједревнихМаја,као
иликовно-илустративнапраксаконстантносеувећавала.Са
тимсепостепенопрофилисалазасебнанаучнаграна,данас
познатакаопреколумбијскестудије.Међупиониримаових
студија,посебносеиздвојиоЏонЛојдСтивенс.Својаис-
траживањаСтивенс је базирао на студијским путовањима
широмСредњеАмерике(данашњегХондураса,Гватемалеи
Мексика),штосепоказалојаковажнимзапочеткенаучног
истраживања народа Старе Америке. Значај Стивенсовог
рада,огледасепресвегаутоме,штојецивилизацијуМаја
ињенуархитектуру,схватаоитумачиокаоаутохтонукул-
туру,анекаонародесаБлискоИсточнихиМедитеранских
меридијана.ОнјесхватиодасуМајебиледеоаутохтоних
америчкихкултура.

УсвојимистраживањимасарађиваојесауметникомФреде-
рикомКезервудом,који јерадионаприпремиилустрација
заСтивенсовустудију.19Тосубилецрно-белеграфике,ли-
тографије,слике,цртежи,мапеипланови.Уњеговомопусу,
издвојенасуделакојасууромантичарскомсветлуобрађи-
вала темеизпрошлостидревнихМаја,миметичкипреци-
знои тачно. Због тога је провеочакдесетмесецирадећи

18Pillsbury,J.,Kline,E.andGazzo,B.,нав.дело,стр.27.
19Stephens,J.L.(1841)In ci dents of Tra vel in Cen tral Ame ri ca, Chi a pas, and 

Yuca tan,2volsLondon:JohnMurray.
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илустрације древних центара мајанске цивилизације. По-
требно је издвојити и већи број фино израђених гравура,
нарочито једнупалатуизПаленкеа.Цртањујепретходила
припрематерена.Руинесупрвочишћењеисаниранекако
би се створили услови за израдушто репрезентативнијих
икакосеверовало,веродостојнијихликовнихприлога.То
јенарочитобиловажнозакоришћењетзв.Светлихкомора,
којесуовдеималесвојеранепримене.20

Де зи ре Шар ни (Désiré Char nay) – за чет ник  
ПреКо лум биј ских сту ди ја у Фран цу ској

Наконвеликихпомакакојисууистраживањуцивилизације
МајаначињениделовањемСтивенсаиКезервуда,посебно
сеистакаофранцускиистраживачиархеологДезиреШар-
ни.Његовоистраживањетрајало јечетиригодине,између
1857. и 1861. године. Финансирано је и организовано од
стране Француског Министарства просвете, а обухватило
јетериторијуСредњеАмерике.Шарнијеврадјезначајани
затоштосепопрвипутосимуобичајенихграфичкихтехни-
ка,почињекориститифотографијакаоновиликовнимедиј.
Шарни јеизрадиочетрдесети седамфотографија, које су
приказивалемотивесадревнеархитектуреискулптуре,али
јеразвијањеистихбиловеомазахтевноисложенозбогвла-
жнетропскеклиме.21Такође,тојезахтевалоивладањели-
ковнимиграфичкимвештинама,збогкориговањакојесусе
моралевршитинаовојранојфотографији.Нарочитоважни,
билисудокументованиизвори,остациархитектурехрамо-
ваизЧиченИце.РезултатесвојихистраживањаШарни је
публиковао већ 1862, када је изашлоФранцуско издање.22
Каснијејеизашлоиздањенаенглескомјезику.23

Ма је у ис тра жи ва њи ма Ал фре да Пер си ва ла 
Мед сли ја (Al fred Per ci val Ma ud sley)

Попутшпанских и француских, енглески истраживачи су
такођедаливеликидоприноспознавањуцивилизацијеМаја.
НаконСтивенсовихисцрпнихстудија,међуенглескимис-
траживачимапосебносеиздвојиоархеологАлфредПерси-
валМедсли,којијенаконколонијалнедипломатскеслужбе,
двадесет година посветио археолошким ископавањима

20PillsburyJ.,Kline,E.andGazzo,B.нав.дело,стр.29.
21Исто,стр.31.
22DésiréC. (1862)Le to ur du mon de,Paris:L.Hachette,p.89.
23Désiré,C.(1887)The An ci ent Ci ti es of the New World: Be ing Voyages and 

Ex plo ra ti ons in Me xi co and Cen tral Ame ri ca from 1857–1882,translatedby
Gonino,J.andConant,H.S.,NewYork:Harper&Brothers,p.123.
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локалитетадревнихМајауМексикуиЦентралнојАмери-
ци.Затовремејеприредиовишетомнуедицијукојајеизла-
зилаод1889до1902.24НаовомобимномподухватуМeдсли
јерадиосавеликимтимом,којијерадионарашчишћавању
иприпремитерена,евиденцијиместа,ископина,одкојихсу
некебилетекоткривенеипопрвипутистраженеивеома
педантноисистематичнодокументоване.Такође,Медслије-
ваистраживањасузначајнаизбогпионирскеупотребетзв.
сувефотографијекојајекоришћенаурегионимакојесуна-
сељавалеМаје,каоипокоришћењуфотографијеудуплој
фолији.25Осимфотографијекоришћенисуиликовнимедији
цртежаиграфике,којејерадилауметницаЕниХантер(Any
Hunter).ОнајеизрадилавеомадетаљнестудијеQu i ri gua-а,
Тикала,Yax chi lan-а,Копана,Паленкеаидругихлокацијако-
јесубилеобухваћенеобимномистраживачкомделатношћу.

За кљу чак

ВизуелнапрезентацијацивилизациједревнихМаја,започе-
лајесанајранијимистраживачкимекспедицијама.Мадасу
упочеткубилааматерскогкарактера,онасуипакизградила
одређенистепенвизуелнекултуре,која јебилафундамент
каснијим истраживањима. Од Калдеронових пионирских
напоранапољуилустровањаархитектонскихостатакама-
јанскихградова,скрајаосамнаестогвека,досарадњеСти-
венсаиКезервудаупетојдеценијидеветнаестогвека,по-
ступнојеизграђенанаучнадисциплинакојајеуфокусуис-
траживањаималаМезоамеричкецивилизације,међукојима
сусредишњеместозаузималеМаје.Нивоструке,подизанје
постепено, често сапромењивиминтензитетом,мањеили
вишеутемељенимставовима.Тојепратиоинапредакнапо-
љувизуелнепрезентацијемајанскецивилизације,претежно
базиран на илустровању остатака мајанске архитектуре.
Утомпогледу,нарочитоважни,билисуликовниприлози
АрмендизаиКастанеде,чијијемиметичкиметодироман-
тичарскасензибилностнесумњивоутицалаинауметнике
којисурадилиилустрацијезапотоњестручнијепубликаци-
је.МеђуњимапосебнојеважноиздвојитиКезервуда,чијаје
сарадњасаСтивенсом,методологијуинаучнедоприносеу
погледуоткривањазаборављеногсветадревнихМаја,поди-
гланасасвимновиниво.Резултатњиховихвишегодишњих
експедицијапоруиниранимлокалитетимашироммајанских

24MaudslayA.P.(1889–1902)Ar cha e o logy: Bi o lo gia Cen tra liAme ri ca na; or 
Con tri bu ti ons to the Know led ge of the Fa u na and Flo ra of Me xi co and Cen
tral Ame ri ca,eds.DucaneGodman,F.andSalvin,O.4vols.London:R.H.
PorterandDulau,p.132.

25HelmutiGernsheim,A.(1793)Fo to gra fi ja sa ze ta isto ri ja,Beograd.
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меридијана,настаојеизузетновреданкорпусликовнихра-
дова (цртежи, графике, слике) који су били уклопљени у
европскиромантичарскиманир.Њиховрадпостаојесвоје-
врснибестселерсвогадоба,савишемилионскимтиражом.
СтивенсовиКезервудовуспехвишениједостигнут,амеђу
истраживачимаиздругеполовинедеветнаестогвекаиздво-
јилисусеШарнииМаудслеј.Шарнијевацртачкаимагина-
цијаиновимедијфотографијепоставилисуновестандарде
уизучавањуМаја,идалиновиподстрекомасовљењуархе-
олошкихископавања.Крајемдеветнестогвека,романтичар-
скинадахнутиистраживачи,свевишеузмичупредакадем-
скимприступомнаслеђудревнихМаја,њиховојархитекту-
ри, веровањимаи култури.Ширењу академског приступа,
посебно је допринео енглески археолог, бившидипломата
Меудслеј,штојеибилоочекиванособзиромнањеговоака-
демскообразовањеиаристократсковаспитање.Онјеводио
великеекспедиције,којесуукључилемногобројнеекипена
ископавањима,снимањуидокументовањуоткривенихлока-
литета.Цртежи,графике,фотографије,сликеидругиликов-
нимедијикојисукоришћенинаекспедицијамаевропских
истраживача,створилесуупериодукојијебиообухваћен
темомовограда,замашанкорпусвизуелнеграђе,којајена
слојевитиметодичанначин,напримеримаархитектуре,бе-
лежилатраговевеликецивилизацијеистворилаобиманви-
зуелникорпусонајзначајнијемдревномнародуАмеричког
континента,народуМаја.
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MАYACIVILIZATIONINARCHITECTURE

EXAMPLESOFDRAWINGS,GRAPHICPRINTS
ANDEARLYPHOTOGRAPHY(XVIII–XIXCENTURY)

Abstract

TheaimofthistextistoexploretheancientMayancivilization,preserved
examplesofdrawings,graphics,photographyandarchitecturedating
between the eighteenth and the nineteenth century. Methodological
instrumentsweredevelopedtofollowaverticalchronologyextending
fromthebeginningsofresearchandartisticpresentationoftheancient
Maya civilization in thework ofEuropean artists.A cross reference
is made of the researched objects of study and art attachments are
systemized to allow tracking of historical circumstances that have
initiatedcertainexpeditions,theconditionsandtheexpertiseofthose
whoparticipatedinthem,aswellasthecontributionstheymadetothe
understandingoftheMayanarchitecture.Also,thecontextofEuropean
culturehasbeentakenintoaccountaswellastheviewofarchitecture
asacivilizationandartisticachievementoftheancientMaya.Visual
presentation of the ancientMaya civilization beganwith the earliest
research expeditions.Although initially amateur, they still managed
tobuildacertaindegreeofvisualculture,whichwas the foundation
of subsequent research. Taking into account the artistic context of
architecture,butalsothefactthattheEuropeanscientificcirclesinthe
eighteenthandnineteenthcenturies,inthefieldofsocialandhumanistic
disciplines,haveadistinctiveEuro-centriccharacter,itseemsjustified
to emphasize the importance and the scope of the contact between
the twoancient civilizations, theEuropeanon theonehand, and the

MeridiancivilizationsoftheNewWorld,ontheotherhand.

Key words: civilization, ancient Mayas, architecture, context of  
European culture, art values
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АРХИТЕКТУРУ,УМЕТНОСТИ
ДИЗАЈН

Сажетак: Ау тор ка се ба ви кон цеп том ри зо ма кроз умет ност, ди
зајн и ар хи тек ту ру и ука зу је на чи ње ни цу да су по ме ну те ди сци
пли не, у ства ри, сплет естет ских, пси хо ло шких и по ли тич ких раз
ли ка ко је се стал но до во де у сло же не ме ђу од но се. Кон цепт ри зо ма 
од го ва ра пост мо дер ни, у ко јој су све тач ке мул ти пли ко ва не и ме
ђу соб но ис пре пле та не не хи је рар хи зо ва ним ни ти ма. По де ла из ме ђу 
обла сти ствар но сти (све та), обла сти ре пре зен та ци је (књи га) и 
по ља су бјек тив но сти (ау тор) ви ше не по сто ји. На иде ју ри зо ма 
на до ве зу је се Кул ха сов (Rem Ko ol ha as) текст о са вре ме ном гра ду 
Џанк спеј су (Junk spa ce), ко ји по ре ди са пост мо дер ним про сто ром 
ае ро дро ма пре ко ар хи тек тон ских и про стор них ка рак те ри сти ка.   

Кључне речи: умет ност, ар хи тек ту ра, ди зајн, пост мо дер на, 
ризом, Џанк спејс

Филозофски концепт ризома развили суфранцускифило-
зофЖилДелез(GillesDeleuze)ипсихоаналитичарФеликс
Гатари(FelixGuattari)уделуКа пи та ли зам и ши зо фре ни ја
(1972–80).ДелезиГатарикористилисутерминризомкако
биописалииобјаснилиуједнотеоријуиистраживањечија
сеполазнатачканесводинаједанентитетилиречвећна
вишеструкостимултиплицирање,гденепостојихијерархи-
ја,већвладајуначела једнакостииравноправнезаступље-
ности,улазнеиизлазнетачке/позиције/местаурепрезента-
цији,каоипролиферацији(ризом)међусобнихповезивања

ЈЕЛЕНАМ.СТЕПАНОВ
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ланаца.УпитањујеоноштоДелезназивасли ка ми слиба-
зирананаботаничкомризому–ма те ри јал ној ма си ко ре на,
којинемаодређениправац,коганевучеземљинатежа,јерје
расут,којиседаљерачваиукорениуизданке,безпочетка
икраја,безцентра.

ИдејуризомаДелезиГатарисуразвиликаоодговорнаха-
отични живот модерног односно постмодерног времена.
Уметност, дизајн и архитектура у постмодерном времену
изискујупроактивномешање,повезивањеитумачењемета-
физичких,политичкихитекстуалнихпростора.КакоБуша-
нон(BuchananIan)каже„књигаХи ља ду пла тоајеувеланов
појампростора који чини скуп равнии линијамеђу који-
масеналазетачкеваријација”.1Барт(RolandBarthes)тврди
следеће:„Ауторјемодернапојава,производдруштва,које
јеизрастајућиизсредњегвека,саенглескимемпиризмоми
францускимрационализмомкаоиособномвјеромурефор-
мацију,открилопрестижпојединца,људскеособе,аутора.
Аутор јошувеквладауповијестимакњижевности,убио-
графијамаписаца,интервјуима,ревијама...”2

Заразликуодграфичкеуметности,цртањаилифотографи-
је,ризомкрозуметност,дизајниархитектурусамчинима-
пуинформацијакојајеувекодвојива,спојива,реверзибил-
на,промењива,динамична,имавишеструкеулазеиизлазеи
својелинијекретања.

УуводномпоглављудругекњигеопусаКа пи та ли зам и ши
зо фре ни ја, под називом Хи ља ду пла тоа (1980), Вардрип
Фруин(Wardrip-Fruin)коментаришеда јетокњигабезсу-
бјектаибезобјекта,различитихдатумаипитања,безозна-
читеља и без означеног.3 Књига се састоји од асемблажа
(енг.assemblage)научнихдисциплина,сегменатаитерито-
рија.Натајначинсе„реконституисаладинамичносткојаје
постојалаудругиммедијима,удругимвременима”.4Кон-
ципиранајекаомрежаравни(платоа)иможесечитатипо
билокомредоследунезависноодместаукњизи.Поглавља
су„састављенанеодјединица,већдимензија,односнопра-
вацакретања”.5УпредговорукњигеБрајанМацуми(Brian

1 Buchanan, I. and Lambert, G. (2005) De le u ze and Spa ce, Edinburgh:
EdinburghUniversityPress,p.5.

2 Barthes,R.СмртАутора,у:Су вре ме не књи жев не те о ри је,уредиоБекер,
М.(1986),Загреб:СНЛ,стр.181.

3 Wardrip-Fruin, N. (2003) The new me dia re a der, NewYork:MIT Press,
p.408.

4 Deleuze, G. and Guattari, F. (1987) A Tho u sand Pla te a us, Minneapolis,
London:UniversityofMinnesotaPress,p.XV.

5 Wardrip-Fruin,N.nav.delo,str.409.
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Massumi) објашњава: „плато (плоха) се постиже када се
комбинацијомусловаиоколностипостигнуактивностико-
јесенерасипајуаутоматскиусвомврхунцу[...]некаврста
утиска који се стиче након те динамичности [...] која мо-
жебитиреактивиранаилиубризганауосталеактивности,
стварајућиткивоинтензивнихстањамеђукојимаможепо-
стојатибилокојибројприкључујућиходносноповезујућих
маршута(рута,путева)”.6

Делез и Гатари развијају појам ризома, издвајајући неко-
ликоњеговихкарактеристикакоједоводеуодноссамоде-
ломдрвета(односноструктуромграњања).Поддрветом,у
овомконтексту,онинемисленабиолошкодрво,већнамо-
делукојисеуписујуисторијскидогађајиисторијскихнау-
ка–дрвоисторије,породичностабло,занованонаузрочно-
последичном ланцу догађаја. За разлику од корена био-
лошкогдрвета, ризомповезујеинастајеизбилокоје тач-
кеирачвасеуразличитережимезнакова,чакиуне зна ке
(non signs). За разлику од хијерархијског система порекла
ивертикалногпринципаауторитета,ризомјелинијска,хо-
ризонтална, несводива природа мноштва која се одупире
идеји дефинисане категоризације, без генералног или оп-
штег правила. Не чине га сегменти (units) већ димензије,
тј.правцикретања,неманипочетакникрај,већувексамо
средину(mi li e ux)изкојесепоноворазвија,рачва.Заразли-
куодструктуре(дрвета),којудефинишескуптачакаипо-
ложаја,фиксирајућинекиред(корен,стабло,гране,лишће,
пупољак,цвет...)сабинарномрелацијом,ризомјесачињен
од„сегментарнихлинијараслојенихњеговимдимензијама
осносноправацаупокретуилидетериторијализацијенакон
чијег мултиплицирања мења природу и доживљава мета-
морфозу.[...]Немародослов[...]већјекраткемеморије”.7

Књигаобухватаврлоразличитенаучнедисциплине:мате-
матику, биологију, економију, политику, хуманистичке и
другенауке.Постављасепитањекојесутоосновнекарак-
теристикеризомаинакојиначинможемоповезатиризомса
архитектуром,дизајном,уметношћу.

Делез и Гатари издвајају шест принципа, односно карак-
теристика ризома: (1) веза–везивост, (2) хетерегеност; (3)
вишеструкост; (4) а-значењски (неозначитељски) прекид;
(5)картографијаи(6)декалкоманија.

Кључнипринципиризомасуприн цип ве зе,којисеодносина
способностризомадаспаја,повезује,сакупља,стварајући

6 Deleuze,G.andGuattari,F.nav.delo,str.XIV
7 Wardrip-Fruin,N.nav.delo,str.409.
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везеу/набилокојојтачкииубилокомсмеру,увременубез
прекида,иприн ци па хе те ро ге но сти,којисепакодносина
способностризомадаповежебилоштасабилочимдругим,
наповезаностнеспојивих,несродних,неједнакихелемена-
та,гдебилокојатачкаризомаможебитиповезанасабило
којомдругом.8

Пример можемо наћи на аеродрому у Бечу (Vi en na 
International) на терминалу „ZeitRaum” (Ti me  Spa ce), ко-
ји је посвећен интерактивној уметничкој инсталацијиArs 
Electro ni ca Fu tu re lab.9

Слика1.ZeitRaum,aerodromБеч.10
У реалномвременуипросторупројектује дигиталну сли-
куредалетења–стварностустварности:зидодекранасе
попутоблаканапајановимсадржајемтекстакојипокреће
кретањепролазникаодн.путникаодн.публикепоредњега;
слова„отпадају”италожесенаподуекранаформирајући
пејзажнутопографијубрда(полетање)идолина(слетање),
причему,заправо,невидљивопостајевидљиво.Овакаввид
приказивањаскупаинформацијанаосновуфрагменатапу-
темновихвезаиуметностије,уствари,способностризома
даповеженеспојиво,даприкажеиневидљиво, јерњегове
особиненисунужноповезанесаособинамаистеприроде.

Алиовајпринципјеможданајлакшеприменитинаобласт
савременеархитектуре, јеруједноповезујеприн цип ве зеи
хе те ро ге но сти ри зо ма.Уколикопосматрамоконцептбило
когархитектонскипостмодерногпросторааеродрома–који

8 Концепт дрвета привилегује хомогено, концепт ризома привилегује
хетерогено.

9 Извор:http://www.aec.at/press/en/2012/06/05/%E2%80%9Ezeitra-
um%E2%80%9C-am-neuen-terminal-des-flughafen-wien/,приступ:23.11.
2013.

10Извор:http://www.aec.at/futurelab/en/news/zeitraum-am-wiener-flughafen/,
приступ:23.11.2013.
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представљатрансглокалнимоделпросторабезвременског
ограничења(сталнојеупокрету),којиомогућавахетероге-
ност и повезивање различитих географскихширина и ду-
жина,временскихзона,климатскихпојасева,раскошнера-
зноликостикултурнихидентитетаијезика,11видећемодаје
ониспреплетенапросторнамрежакојасепростиренасве
стране, приступачан са различитих тачака које су пак све
повезане–одподземнихметростаницадолокалнихбрзих
возоваизмеђутерминалаизграда,затимпокретнихверти-
калнихихоризонталнихстепеница,ходникаитунела,писта
за слетање и полетање, путева за сервисне службе, улица
запутнике, улица за запослене, багажнемреже, бежичног
интернета,монитора,билборда–омогућавајућиконстант-
нономадскомултиплицирање,струјањеивревунепознатих
људиформирајућиризоматичнеструктуре.

Овакопостављеноразумевањеризомаподразумеваиприн
цип ви ше стру ко сти,којиказуједаризомнеможедасетре-
тиракаојединство(unity)већсамокаовишеструко,много-
струко,мултипло(mul ti pli city),12штозначиданепостојиме-
ђузависностелеменатавећповезаност;онсадржимноштво
разноликихелеменатаспособнихдасерегенеришу,адапти-
рају.Насупроткулиодкарата,гденисусветачкеповезане
већсумеђусобнозависнекакобиодржалејединствоифор-
му,и где јеуспостављенодноссубјекат/објекат, заДелеза
иГатаријамултиплицитетнеманитисубјекатнитиобјекат,
већјединодетерминације,мереидимензије,којесенемо-
гуповећатидоксеприродамултиплицтетанепромени(ра-
стоммултиплицитета, законикомбинација такођерасту).13
Непостојетачкеилиместауризому,каоштојетослучај
саформом, дрветом или кореном, већ постоје само лини-
је.Такоможемопросторнуархитектуруаеродромаповезати
саконцептомградајерфункционишупосличнимпринци-
пима,линијама.Обасууфункцијициркулације, кретања;
дефинисани су улазима и излазима који пак намећу фре-
квенцију–мрежнипротокдужхоризонталнихлинијапове-
зујућитачкеунутарсебе,средине(mi li e ux)односнооколине
(en vi ron ment).ДелезиГатарикажудасрединаиоколинане
могуиматиформувећсуто„мобилнеконсталацијетачака,
сингуларитета,снага,укрштенихплохаилилинијаунутар

11Насупротконцептумодернизмаипримеражелезничкепруге,којаима
ограниченокретање(двасмера),диспечеракојинадгледарад,времеи
редвожњепоограниченојмрежипруге.

12Концептдрветапривилегујејединственоибинарно.
13Какобиобјаснилиовајприницп,ДелезиГатариметафоричноризомдо-

водеувезусаконцималуткекојасенеповезујесавољомуметника/це
илилуткара/ке,већсавишеструкошћунервнихвлаканакојеформирају
заузвратдругулутку,пратећидругедимензијеповезанесапрвом.
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самихсебе”.14Аеродромјезначајанјавнипросторкојиима
више архитектонскихипросторних карактеристика, нуде-
ћиколажнеповезанихпростора.Такосеаеродромпрофи-
лише као место где тотални странци формирају тренутне
номадскетрансглобалнезаједнице(вишеодпетмилијарди
људигодишње).15Онпрелазиизчистотранзитногпростора
уједансимулакрумкомејенеопходноконстантноажурира-
њеиумрежавањејерморадасегенеришеиструктурише.
Друштвоспектакла16 захтевавеликибројинтеракцијакоје
сеумножавајупопутвируса,тетакоаеродромнудиголфте-
ренса18рупа,казино,спаисаунацентар(Incheon,South
Korea),2Ди3Дбиоскоп(Hong Kong In ter na ti o nal),платоза
игрусатобоганимаибазеннакрову(Changi,Singapore),ми-
ни-пиваруАирбаусамузичкимпрограмима(Mu nich Air port 
Ger many), гигантске биофиличне зоне за релаксацију, би-
блиотекуибизнисцентар,спацентарзамасажусаосвежа-
вајућим тушевима (Sydney In ter na ti o nal Air port, Australia),
поред већ устаљенихмрежа за куповину, где бесцаринска
куповина(duty free)нааеродромимаизражавапотребудасе
архитектураодноснопросторконзумираиподредидруштву
конзумеризма.Свесуучесталијегалеријскеуметничкепо-
ставке:четиримузичкастејџасапрекостоконцератагоди-
шње(Nas hvil le In ter na ti o nal Air port),SFO Му зеј сапреко20
галерија (San Fran ci sco In ter na ti o nal) итд.17 Постмодерни
аеродромпостајебилокојеместо(anyplace),пачакиместо
за уметничке инсталације.Он попутживог организма до-
живљава трансформације. Савремени простор константне
бифуркацијеитранзита.

Аеродромчинимноштвоповезанихразличитихелемената.
Онјепопутградауграду,срединеуоколини,Кулхасовге-
неричкиград,површинабезисторије,укојојсеманипули-
шеинфраструктуромкакобисепостигла„бескрајнаинтен-
зивирањаидиверсификације,пречицеиредистрибуција”.18
Аеродромје,тако,просторгдесукључневаријаблеуправо
ризоматичнаповезаностивеза,анеблизина,каоиспособ-
ност, адаптибилности и морфозе, а не историја.Њега од-
ликује управомогућностширења,мултиплицирања.Сама

14Slobodan prevod autora: Ballantyne,A. (2007)De le u ze and Gu at ta ri for  
Ar chi tects,NewYork:Routledge,p.86.

15ViennaInternationalAirport.
16МислисенаГиДеборово(GuyDebord)Дру штво спек та кла.
17Извор:http://www.cnn.com/2013/04/02/travel/gateway-airport-entertain-

ment/,приступ:23.11.2013.
18Koolhaas, R,Mau, B. andWe,H. (1995) S,M, L,XL,Monacelli Press;

Parr,A.ed.(2005)The De le u ze Dic ti o nary,Edinburgh:EdinburghUniver-
sityPress,p.969.
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густина(density)вештачкијестворенаувиду(урбано)си-
мулакрума.Постмодернаархитектураодбијадамонумента-
лизујесоциолошкавредновања,налазећиначинданеурами
активности,ДелезиГатариговоредаархитектурамораби-
тиослобођенатихрамоваистегаидаморатежитифлуид-
ностиикреативностиодбијајућификсно,стално.19

Принцип азна чењ ског (неозначитељски) прекида (asig-
nifyingrupture)односисенаспособностризомакаосистема
дафункционишеичакданапредујеупркослокалним’ло-
мовима/прекидима’, захваљујућидетериторијализујућими
ретериторијализујућим20процесима(наспрамконцептуко-
ренакојипривилегујетериторијализовано).21

КакоДелез и Гатари наводе, ризом може бити смрскан и
сломљенусвакојтачки,алисеистотакоонпоновозачиње
пратећиједнуилидругусвојулинијуиличакнечиједруге
линије.Свакиризомсадржилинијетериторијализације,ли-
нијепокојимајеорганизован,придодат,означенитд,алии
линиједетериторијализациједужкојихбесконачноизмиче.
Овелинијеникаданепрестајудареферирајуједнанадругу,
што јеразлогштоуризомуникаданеможедасепостиг-
недуализамилидихотомија(односнобинарнаструктура).
Овајпринципкаодасенадовезујенапринципмноштва,јер
акосеризомраставинадвадела,тадвакомадаћесерегене-
рисатиирастидужлинијепуцања.Уколикосеризомраспао
нахиљадеделова,свакиодтихделоваћенаставитидасе
развијаизнова.Пуцањеиломризомадакленемајунекиби-
танзначајинезначеништапосебнојерпрекидјеучињен,
алилинијатока(linesofflight)јепостављена.Насупроттоме
акосеквадратпресечедијагоналноонћесеразбитинадва
троугла. Ове тачке строгог геометријског тела формирају
елементедругачијег,јединственогидентитета.Штоћерећи
дасеризомсвојимгенетскиммодомразвијаимултиплици-
раизнованасупротгеометрији.Збоговаквегенетскелогике,

19Ballantyne,A.nav.delo,str.97.
20Ретериторијализација,какоДелезиГатаринаводе,несмебитипобрка-

насаповраткомнапримитивнуилистаријутериторију:онанеопходно
имплицирасетманевраскојимједанелемент,самдетериторијализован,
служикаоноватериторијалностдругом,акојијетакођеизгубиосвоју
територију.

21Терминтериторијализацијамогућејеобјаснитикаопроцеспотискива-
њажељеприпитомљавањемиограничавањемњенепродуктивнеенер-
гије услед социјалних ограничавајућих снага, док термин де те ри то
ри ја ли за ци јадозвољаважељидасепомераизванрестриктивнихпси-
хичкихипросторнихкоордината.Крозконтекстисторијскихдруштава,
концепттериторијализованогвезујесезаседелачкадруштвакојепро-
изводефлуксевеограничавајућисвојутериторију,доксеконцептдете-
риторијализованогвезујезаномадскадруштвакојепроизводефлуксеве
прелазећипрекотериторије.
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ризом пркоси потпуном уништењу упркос вишеструком
сломуицепању.

Аеродромкаоместотранзитаисветскихбифуркацијани-
каданеможебитиупрекиду,никаданедоживљаваслом.
Сталносеразвија,мења,модификује,прилагођава,помера
изванрестриктивнихкоордината–одкомуникационихси-
стема,прекоредалетења,временских(не)прилика,флуксе-
вакретања,долинијалетова.Аеродромјеретериторијали-
зованаповршинакојанудинову,привременутериторијал-
ностномадскиммасама–људима.

Слика2.Р.Кулхас,ОМАпројекат,New Jed dah In ter na ti o nal  
Air port,Мека.22

Принцип кар то гра фи је односи се на метод мапирања
(мапа)заоријентацијусабилокојетачкеилиулазаунутар
’целине’,пренегонаметодтрагова(нацрт)којирепрезенту-
јенекуаприорнустазу/путању,базнуструктуруилигенет-
скуосу.Ризомподефиницијинеодговараниједномструк-
туралномилигенеративноммоделу,јерјепоприродистран
самојидејигенетскеосе.Генетскаоса јепринципнацрта,
репродуктивнадобесконачности.23Нацртпрецртаванешто
штоједатокаовећначињеноодносно:„Нацртјевећпре-
веомапууслику.”24Докконцепткоренапривилегујехије-
рархијско,концептризомапривилегујеанархично.Другим
речима,наспрампругастом,ризомпривилегујеглатко.25

22Извор:http://oma.eu/projects/jeddah-international-airport,приступ:21.06.
2016.

23Целалогикадрветазаснованајеналогицинацртаирепродукције.
24Šuvaković,M.(2005)Poj mov nik su vre me ne umjet no sti,Zagreb:Horetzky,

str.94.
25Упругастомпростору,линијесуподређенетачкама(једналинијаиде

одтачкеАдотачкеБ.;такођеуказујенакретање:одакле-докле…Нај-
чешћапримена јенамоделграда,планирањеграда,урбанихи јавних
зона)докjeуглаткомпросторусупротно:тачкесуподређенелинијама.
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Доказзатосуаеродроми,којису,попуттрансдимензионих
простора,састављениодмногихплоха,платоа,терминала,
којисеувекналазеусредини,аненапочеткуилинакрају.
Каопругастипростор,представљаопозицијуидејиризома,
механизам са својим нацртима и координантним мрежа-
маи стриктнимрелацијама, територијализован временски
простор.Алипростораеродромалакопрелазиуглаткипро-
стор:он јеусуштинидеперсонализован,неименованпро-
стор,којиомогућаваперманентнифлукс.Лакопостаједете-
риторијализован.Оннијенацртвећбесконачнамапајерга
самконструише,модификује,мењаиливраћанапрвобитно
самноштвом улаза.Пружа динамику и енергију у једном
стабилном, статичном архитектонском простору чији су
оквиринестабилниисклоничестимпроменама,прошире-
њимаинадградњикакобимултиплицираоправцелетења,
кретањаимногобројнеинтеракције.Коридоринеповезују
вишетерминале,већсупосталидестинације.Самоузпо-
моћкореграфијесеможесавладатиовакавпростор–обрти,
заокрети,скретања,успони,спуштања,изненаднипреокре-
ти;постмодернепромењиветрајекторијекојесепреплићу,
уливају,сливају,којепреламајуимултиплицирајубескрајан
поглединевероватнеавантурезамозак,око,нос,језик,сто-
мак.26Овакваспособностризомадасесамосталноформира
крозконстантноадаптирање,изводећитаконесиметријски
активни отпор ригидним организацијама и рестрикција 27
масеодносисенаприн цип де кал ко ма ни је.

Путевиипојединачниобјектинисустепенинагенетичкој
осинитиместаудубокојструктури,већулазииизлази.Ма-
па,такође,можебитинацртанаилипакпрецртана.Мулти-
плицитетимасвојслојукомесеунификацијеитоталитари-
зације,омасовљењаимиметичкимеханизмиукорењују.Чак
илинијетокамогудасерепродукујууследсвогевентуалног
дељења.Међутим,супротнојеистотакоистинито.Нацрту
ризомуморабитиувекпреведенумапу.Оваоперацијаније

Постоје зауставна места и трајекторије и у једном и у другом, али у
глаткомпростору,интервал јебитнији,интервал јесупстанца.Углат-
компросторулинијесувектори,дирекције,анедимензијеилиметрич-
некарактеристике,докупругастомформеорганизујуствари,углатком
материјалисигнализирајуснагеислужекаоњиховисимптоми.Гладак
просторјеиспуњендогађајима,пренегоформиранимиперципираним
стварима. Оно је интензивни пре него екстензивни простор, простор
афеката,пренегопросторсвојине/власништва.

26Koolhaas,R.(2001)Johnstructuarchitecture.com(online),October,Vol.100,
Obsolence.20.децембар2013,p.181,извор:http://www.johnstuartarchi-
tecture.com/spring_2009_video_readings_files/koolhaas%20junkspace.pdf,
приступ23.11.2013.

27Другимречима,наспрамводећимсистемимаиводећимнаукамасвој-
ственимкорену,ризомпривилегујеминорне’системе’инауке.
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симетричнапретходној,јернацртнерепродукујемапу.На-
црторганизује,стабилизује,неутрализујевишеструкостиу
складусасопственомосомзначењаисубјективизације.Он
генеришеиструктуришеризом,притомоношторепроду-
кујеодмапеилиризомасамосупрепреке,чворовиитачке
структурираности.28

Појам ризома се често користи као метафора за интенет
(World Wi de Web), сајбер простор (Cyber spa ce), међупро-
стор (In ter spa ce), виртуелни простор (Vir tual spa ce). Овај
простор,заразликуодпросторатекста,односнопростора
телевизије или простора архитектуре, јесте ризоматичан,
флуиданиглобалан.

За пример се можемо послужити тродимензиоалним, ин-
терактивним деломSur Na tu resМигелаШевалијеа (Miguel
Chevalier),29којејепостављеноназидовимаједногтермина-
ланааеродромууПаризу(Char les de Ga ul le,Paris).

Слика3.SurNatures,MiguelChevalier,аеродромПариз.30
ОвапоставканудиБодријаровскопутовањепрепутовања.
Увиртуелнојбаштисеналазеиздужене,светлећебиљкеко-
јесерађајунасумично,растуиумирунаосновусвогмор-
фогенетичкогкода.Назидовимабаштапакрастеизданау
дан по реалном веремену реагујући на пролазнике – пут-
нике –публику.Поента је управо у овомрастудимензије
умултиплицитету,којанужномењасвојуприродуповећа-
њемсвојихвеза,састојећисепопутризомаодмултиплих/

28Другимречима,структуредрветаиликоренапостојеуризомима,алии
обрнуто,гранадрветаилиодвојеникоренможепочетидапупиуризом.
Задатакризомајеуправодасеодупреструктурамадрветаиликоренаи
даихпреокренеуризом.

29Извор:http://vimeo.com/52471885,приступ23.11.2013.
30Извор:www.art2m.com,приступ21.6.2016.
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умноженихсингуларностисинтетизованиху’целину’спо-
љашњимрелацијама.

Помоћу уметности која је премештена из музеја на било
којеместо,пачакиместопопутаеродромскогтерминала,
онаобавијалошпросторсвојомтродимензионалномсајбер
ауромчинећигадо бримпростором.

Интертекстуалност је модел „на темељу којег се граде и
стварајуумјетничкадјеланеконзистентнеиотвореневизу-
алнеизначењскеструктуре”.31Каоштосмовиделиуприме-
римаZe i tRa umиSur Na tu resтекстодносноделоје„отворени
простор трансформације, реинтерпретације, продукције и
размјенезначењаизмеђувизуалногобјектаичитатељаили
проматрача.„Какониједантекстнијезавршенитекстнего
сењеговатрансформацијанаставља,продужава,умножава,
утекстуалномкретањуодтекстадотекста”,32попутсамог
ризома,хипертекстуалностјеосновнооруђекојимуметник
моравладати.Узсимулацијеонпроизводисимулакрумеко-
ји изазивају фантазме. Помоћу уметности, он учествује у
изградњихиперреалности.Нерушиилузијевећствараима-
гинарнисвет.КаоштобиКулхасрекао–живимопопутжи-
вотиња,затворени,узоолошкомврту,где„Свакимонитор,
свакиТВекранјесупституцијазапрозор;стваранживотсе
одвијаунутра,докјесајберспејспостаоспољашњисвет”.33

Ризомје,дакле,моделприказивањасветадругачијиодмоде-
ладрвета.ДелезиГатарикрећуодразликаизмеђуризомат-
скогиразгаранатогкакобисеуочилодасусведистинкције
ихијерархијеактивнекреације,способнезадаљедистинк-
цијеиартикулације.Наспрамвертикалнихилинеарних(ди-
јахорних)веза,ризомпривилегујехоризонталне,транспро-
сторне(синхроне)везеирелације.Наспрамхијерархијског,
ризом привилегује анархично; наспрам статичног, ризом
привилегујеномадско;наспрамтериторијализованог,ризом
привилегуједетериторијализованоиретериторијализовано,
наспрамјединственогибинарног,ризомпривилегујевише-
струкоимултипло;наспрампривилеговањуводећихнаука,
ризомпривилегујеминорненауке;односнонаспрамхомо-
геног,ризомпривилегујехетерогено.Оверазликезаснова-
ненадихотомијама,наиме,неговореобинарнојструктури,
већоначинукреирањаплурализма.

Саосвртомнапримередатеупретходномтексту,каоисаме
принципеикарактеристикеризома,мождајенајсликовитије

31Šuvaković,M.nav.delo,str.284.
32Исто,стр.263.
33Koolhaas,R.nav.delo,str.189.
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послужитисеКулхасовимтекстомЏанк спејс(Junkspace)ка-
кобисеизвукаозакључак.

Уметност,архитектураидизајнданаспредстављајуостатке,
отпаткемодернизма,којијезациљнудиоуниверзалности
прегршт научних достигнућа.34Узимамо ли за пример са-
моархитектуру,увидећемодасмо„саградиливишенегосве
досадашњегенерацијезаједноалиниприближнонаистом
нивоу.Миданасзасобомнеостављамопирамиде.”Дана-
шњаархитектура,односно,какојеКулхасназива,Џанк спејс 
ар хи тек ту ра је „инкубатор који чине покретне степенице
и систем за климатизацију”.35 Заиста, револуцију у архи-
тектуричининевидљивипачворкелеменатапопутсистема
за климатизацију, ескалатора, противпожарних прскалица,
вентилационихсистема,каблова…ЗградеЏанк спеј сасуна-
зивалиме га струк ту ра ма,алисвесуперструктуресусамо-
одрживе,требалобидатрајувечно,мутирајућивременом
безикаквеконтроле.Изгледадасуданастобезсуперлатив-
неструктуре,састављенеодделићаупотразизаокосницом,
оквиром,обрасцемилишаблоном.

Окренимосејавномпростору,попутаеродрома,којисамта-
кочестокористилазапримерризома.Склонјеконстантним
метаморфозамакакобихијерархијскисистембиозамењен
гомилањемиакумулацијом,акомпозицијадопунамаидо-
давањима,мултиплицирањима:„Вишејевише,вишејејош
више”.36

Ове неартикулисане различите целине, парчићи, слагани
једнинадруге,прекодругих,окодругих,исподдругих…но-
шенинашомидејомкојаихцементирауметаморфнеформе,
цепадонедавнокоришћениипроверенипринципјединстве-
ногиуниверзалногмодернизма.Аеродром јенестаниште,
местопротокаљудиуразличитимтехничкиммодалитети-
ма,повезанихразличитим,чакинеспојивим,елементима,
гдепопутпринципаризоманепостојимеђузависностеле-
менатавећповезаност.Уфункцијијециркулације,кретања;
дефинисанихулазаиизлаза,којипакнамећуфреквенцију
–мрежнипротокдужхоризонталнихлинијаповезујућитач-
кеунутарсебе,срединеодноснооколине,каоштоточини
исамризом.Аеродромјеидеаланпримерризоматичности

34УесејуJunkspaceиз2001.годинеРемКулхасговори,измеђуосталог,и
осломупрограмскешемемодернизмауархитектури,којијеградиои
дизајнираопросторекојисутежилидазатворекорисникеодноснодаих
задржештодужевременаунадреалистичкомпросторупопутаеродрома
(шопингмолова,казина).

35Koolhaas,R.nav.delo,str.175.
36Исто,стр.176.
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времена, где је све повезано временом – доласка/одласка,
слетања/одлетања.Аеродром је ризоматична, трансдимен-
зиона,мултиплаплоха,недовршеногсадржајаитекста,који
сепомоћутрансформацијанаставља,продужава,умножава.
Помоћусимулације,производисимулакрумекојиизазивају
фантазме.

Постмодерна архитектура је архитектура масе. Простори
супосталиграндиозни,несагледиви,немерљиви–квазипа-
ноптичкиуниверзумикојисадржајмењајутрептајемнашег
окапроизводећиосећајдисоријентације.Просторисасто-
лицама,фотељама,пачакикаучимазаодмор,једноставно
намећупитањедалијетакавпросторзаморан.

Ризоматичнетрајекторијесекаотаквенемогузапамтити,
меморисати,мапирати.Садржај јединамичан,алистагни-
ра,рециклиранјеимултиплициран.37Постреволуционарна
архитектураповезујенеспојиво:каменодобасасвемирским
ипросторним;задовољствоирелигију;неонпредстављаи
староиново.Уместодастварамоновепросторе,мимани-
пулишемостварајућиувек јединствене,непредвидиве,али
познатепросторебезауторитета.Мрежабезпаука,укојојје
свакатрајекторијанезаустављива,неуништива.„Џанкспејс
је постегзистенцијалан јер нас чини несигурним где смо,
доводиупитањегдесмосеупутилиипреиспитујегдесмо
били”.38 Уметност, архитектура и дизајн посматрани кроз
концепт ризома постају ’желећемашине’,39места продук-
ције и интереса јер „Џанкспејс промовише ауре брендова
виртуелноконзументскономадскодруштво”.40ЗаДелезаи
Гатарија свакамашина јемашина повезана са другомма-
шином,она јесамтокилипродукцијатока.Међутим,да-
нассутитоковипрвенственопраћенилогикомтржиштаи
економије,јерсенастојидругачијеммоделукојипотенцира
глокалназнања,засновананапринципимасимулација,хи-
пертекстуалности, симулакрума.Утаквоммоделу је садр-
жаналогикадасеукинесвакитемељ,дасе’поништекрај
ипочетак’.

Уметност,архитектураидизајнморајубитиацентрични,не-
хијерархизовани,неозначавајућисистеми,неструктуралне

37Исто,стр.178.
38Исто,стр.182.
39Терминмашинежељеилипакжелећемашинепроизашаојеизрадикaлне

критикеФројдовепсихоанализе.ДелезиГатари,наиме,повезујупси-
хичкурепресијусасоцијалномрепресијомиоткривајуреволуционарни
квалитетжеље.ЗањихжељасенеидентификујесаЕдиповимнедостат-
ком,законом,означитељем,негопресапродукцијом,сажелећомпро-
дукцијомусоцијалномпољу.

40Koolhaas,R.,MauB.andWe,H.nav.delo,str.177.
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формесагенетичкомосомнегосупротно–’апаралелнаево-
луција’,вечитоновикругови,сановимтачкамаизвангра-
ницаиудругимправцима.Бивањеу’средини’,тј.битииз-
међу41непредстављапросечност,већсупротноместо, где
стварихватајусвојубрзину.Упитањујеструјабезпочетка
иликраја,којарушисвојебедемеихватабрзинуусредини.42

Мислимдасупринципиризомалакопримењивинадана-
шњисвет,нашеокружење,природуживотауопште.Чинисе
дасмоисамиризоматични–катакадсмоустањудаповеже-
моинеспојиво;иакосмојединствени–мисмосастављени
одмногихплоха,гдесекрозконстантнифлукс(чакикада
мирујемоиспавамо,светнастављадасекреће)упркосло-
мовима(менталнимифизичким)настављамодаље,мења-
мо,адаптирамо,мултиплицирамо;крећемосепопутномада
стварајући пролазне територије детериторијализованима,
претварајући некадашњу традицију, историју, прошлост у
глаткипросторнеименованог,деперсонализованогкакоби
надгрдилиимултиплициралитрајекторијекојесепрепли-
ћуубескрај.Примењенинаживот,салакоћомдоживљавају
метаморфозуинасвеосталоштонасокружује–анарочито
науметност,архитектуруидизајн.
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London:UniversityofMinnesotaPress,p.25.
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Abstract

Theauthordealswiththerhizomeconceptinart,designandarchitecture
pointingtothefactthatthesedisciplinesareacombinationofesthetic,
psychological andpolitical differenceswhich are constantly exposed
tocomplexinteractions.TherhyzomeconceptfitsintothePostmodern
wherealldotsconnect,wherethereisnomoregrowthandeverything
relates to anything. The division into reality (of the world), the
representation (books) and the subjectivity (author) no longer exists.
TheideaoftherhizomaconnectswiththeRemKoolhaas’snarrative
onthemoderncityofJunkspace,whichiscomparedtoapostmodern

airportspace,referingtoitsarchitecturalandspatialfeatures.
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Сажетак: У овом ра ду се кроз те о ло шку при зму са гле да ва ју кључ
ни де ло ви фил ма Пер верз ња ков во дич кроз иде о ло ги ју. У пр вом де лу 
об ра ђу је мо Жи же ко во са гле да ва ње Јо во вог и Хри сто вог стра да
ња као и фа во ри зо ва ње пост ме та фи зич ке ре ли ги је – хри шћан
ства, што упо ре ђу је мо са тре ти ра њем те о ди ке је од стра не Ле
ше ка Ко ла ков ског. Жи же ков ис каз о ре ли гиј ском фа на ти зму као 
религијскoј су спен зи ји етич ког упо ре ђу је мо са гле ди штем Ро у е на 
Ви ли јам са да без Бо га вр ло ла ко мо же до ћи до из о па че не сло бо
де, ко ја пред ста вља су шти ну ди ја бо лич ног. На по слет ку би ва об
ра ђе на Жи же ко ва кри ти ка мо дер ног кон зу ме ри зма ко ји фа во ри
зу је ужи ва ње као об лик сво је вр сне из о па че не ду жно сти. Гре јем 
Ворд се усред сре ђу је на гло бал ни град ко ји фор си ра ма те ри јал ни 
конзуме ри стич ки рај, док је ду хов ност не што спо ред но.

Кључне речи: хри шћан ство, ате и зам, ре ли гиј ски фун да мен та
ли зам, др жав ни ин тер вен ци о ни зам, кон зу ме ри зам, ка пи та ли зам, 
град
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којасеогледаудокументарномфилмуПер верз ња ков во дич 
кроз ки не ма то гра фи ју(2006),уовомнаставкупокушаоје
дадâодговорнамодерниконцептидеологије.Најпредараз-
јаснимосампојампер вер ти ра ти, који сеналазиунасло-
ву овогфилма а који овде означава искривљавање наших
предрасуда(анеперверзнопонашање).Будућидасмосеу
модерни суочили са губљењемсмислаи зашлиунихили-
зам,који јеизродиоозлоглашенетоталитарнережимеXX
века,посредствомрашчаравањадатјезадатаккључнимми-
слиоцима да нађу излаз из овог беспућа. Ово уједно даје
инспирацијуизазаснивањеједнекритичкетеологије.Хри-
шћанскатеологијаизносипричуоБогусапозицијеукојој
сетеологтренутноналази,стогаизношењерелигиозногна-
ративапонављаирефигурише језик,идеологије,културне
претпоставке,страховеисновеобољимвременима.Жижек
јеуовомдокументарцупокушаодадаодговорпрекоЛака-
новогпоимањаВеликиДруги,кључногелементасвакеиде-
олошкеграђевине.ПостоједваконтрадикторнапојмаВели-
когДругог.Саједнестране,ВеликиДругијетајнипоредак
ствари:Божанскиум,веракојаконтролишенашусудбину,
али који је можда и најмање интересантан и представља
аспект учинкаВеликогДругог преко којега добијамо зна-
чењенашегапонашања.Међутим,овдетребаразјаснитито
даЖижек,иакосеизјашњавакаоатеиста,уствариподржава
теолошко противљење Богу класичне метафизике (тј. он-
тотеологије),којасеидентификујесагрчкомфилозофском
категоријом „битка”, који снажно утемељује сва бића. Са
тепозицијеБогсепоимакаонајвишебиће,ca u sa sui,који
подупиребићауцелиниикојиосигураваобјективностства-
ри(оноштоЛакануправоиназиваВеликиДруги).Морамо
битијасни–овдесенепотенцирасвојеврсниатеизам,већ
сеуказујенанеадекватностметафизичкогпокушајазапоче-
тогсаТомомАквинским,већдаБогаможемопрепознатис
онестранебића,сагласносаисказому1Јн4,8:„Богјељу-
бав(агапе)”.НаовајначинисповедамоБогавереитимесе
ослобађамозалогаонтотеологије1.Занасјеинтересантнији
наредниаспекатВеликогДругогкаопореткапојава:многе
стварикојесузабрањене,нисупростозабрањене,већсени-
сунидесилезаВеликогДругог,штоподразумевакритику
сваког вида тоталитаризма али и преовлађавајуће идеоло-
гије конзумеризма. Жижекова критика идеологија овде је
остваренапосредствоммодернекинематографије,такодаје
несамопопуларизоваосвојафилозофскагледишта,већих
јеучиниомедијскидоступнимзаширокемасе.Ограђујемо

1 Маrion,J.(1991)God wit ho ut Be ing,translatedbyThomasCarlson,Chica-
go:UniversityofChicagoPress,pp.47-67.
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сеоднекихњеговихтенденциознихпретеривањаинеже-
лимодаихкоментаришемо,каоуслучајукритикерелигио-
знихинституција.Уовомрадунасћеинтересоватињегово
третирањехришћанства,религијскогфанатизмаидржавног
интервенционизма,алићемосеосврнутиинамодернопо-
трошачкодруштво,суочавајућињеговеставовенесамоса
ставовима одређених теолога, већ и са мислиоцем попут
ЛешекаКолаковског.

Жи жек о хри шћан ству

У Пер ве зња ко вом во ди чу кроз иде о ло ги ју Жижек обрађу-
јехришћанствопрекофилмаПо след ње Хри сто во ис ку ше
ње (ре жи сер Мар тин Скор се зе, из1988.године).Заштосе
окренуокагностичкомјеванђељупоТомидабизапочеоиз-
лагањеоХристу?Жижекуказујеназначајхистеријепреко
којемипреиспитујемонашдруштвенисимболичкииденти-
тет.Упсихоаналитичкојтеоријихистеричнапозицијајесте
сумњаито јеизузетнопродуктиванположај. Јединствени
карактерхришћанствапреносиовохистеричнопреиспити-
вањенасамогБогакаонасубјекат.ЗаХристајеумладости
билотрауматичноискустводапризнадајеоноваплоћени
Бог.ЖижекправипаралелесаКњи гом о Јо ву. ЈовпоЖи-
жекујестепретечаИсусаХриста.Уовојкњизиобрађујесе
страдањеправедникаЈовакомеБоготимаимање.Трипри-
јатељатеологадођукодЈоваипокушавајудагаубедеувези
сањеговомнаводномкривицом.ВеличинаЈововасастојисе
утомештонијехтеодаприхватисвојукривицуинакрају
књигеБогсепојављујеикаже Јовудасвеоноштосуму
пријатељиреклинијеистинаиоцењуједајеонбиоупра-
ву.Катастрофенемајузначења.Овденалазимопрвикораку
правцутогадасепатњиодузмелегитимитет.

Контрастизмеђујудаизмаихришћанствајеуконтрастуиз-
међу анксиозностиипатње. ЈеврејскиБог је амбис за све
осталежеље.ДешавајусестрашнестваризакојејеБогод-
говораналимине знамоштаВеликиДруги, односноБог
желиоднас.ШтатоБогжели?Каоодредницутогтраума-
тичногискустваЛаканкористииталијанскуречche vo glio 
–штахоћеш?ЈудаизамистрајаванатојанксиозностииБог
остаје загонетан, застрашујући. Хришћанство ту тензи-
јуразрешаваљубављу, јер збогљубавипреманамаБог је
жртвоваосвогасина.Тојеимагинарно,чаксентиментално
решењеситуације,теосновнеанксиозности.Накрстууми-
ре управо тај заштитник Великог Другог. Христова смрт
нијенекакавоткупусмислу–Исуспатидаотплатинаше
грехе. То је просто рушењеБога који је јемац смисла на-
шегживота.И то јесте смисаоХристовереченице: „Боже
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мој,Божемој,заштосимеоставио?”Oвојевеомазначајан
сегменткодЖижекакојисматрадасепрекоразрачуњава-
њасаморалнимметафизичкимБогомонтотеологијеотвара
просторзановуаутентичнупостметафизичкурелигију,хри-
шћанствокојесефокусиранаагапе2.ЖижеовводичјеХе-
гел.Хегелчитапорукукрстаискључивопрекокенозе,чиме
сеБогиспражњује.Оноштоумиренакрсту је самБог, а
несамоњеговсмртнисасуд3.ПрекоХристовесмртиимамо
нештоштоупсихоанализизовемосубјективнадеституција.
ОнапоништавачитавопољеВеликогДругог.Уствари,овде
ЖижекинтерпретираЛакана, којикажедаистинска атеи-
стичкаформуланије:„Богјемртав”.Ниједовољносамода
свеснопрестанедасеверујеуБога,већтребаиматинауму
тодајеБогпрестаодаверујесеби.ПоштојеБогидентифи-
ковансасимболичкимпоретком,нетребавероватиуВели-
когДругог,нитисеуздатиуВеликогДругогкојиверујеза
мене4.Христовапорукапредсмртје:„Јаумирем,мојасмрт
јерадоснавестпосеби,будитесвоји,будитеуДухуСве-
том–штојестезаједницаверних”.Христосјесадаприсутан
кроззаједницуверних.Стогаје,поЖижеку,једининачинда
себудеатеиста–дасепретходнопрођекрозхришћанство.

Свакакода јеЖижекусвојојматеријалистичкојтеологији
показаоинтересовањезахришћанствоидаједобропоста-
виопроблемувезисаанксиозношћуповезанојсБогомкао
највишимбићем,којанијепостојаласамокодЈевреја,већ
и код Грка. Уколико желимо да упознамо јудео-хришћан-
скогБога,морамодазнамодаонпотврђујесвојепостоја-
њезахватимаунутаристоријеисвојеприсуствопотврђује
увекуграницамаличногодноса.ТакосеоткриваМојсију
иразговарасањимлицемулицекаосапријатељемсвојим
(Изл33,11).НебисмомоглиопштитисаБогомкадабион
биотекнајвишебиће.Богасусрећемоонаквогкакавнаму
највишемсмислуприпада–каоличност.Стогасеусимбо-
личкомначинуговораоБогусусрећеоноштобесконачно
надилазинашеискустволичности,каоионоштојенајвише
утомеискуству,паБогуможеморећиТиикњемуусмерити
молитву5.

2 Žižek,S.DialectalclarityversustheMystyconceptofParadox,in:The Mon
stro sity of Christ.Pa ra dox of Di a lec tic?ed.Creston,D.(2009),London:The
MITPress,p.255.

3 Цитиранокод:Žižek,S.DialectalclarityversustheMystyconceptofPa-
radox,in:The Mon stro sity of Christ.Pa ra dox of Di a lec tic?ed.Creston,D.
(2009),London:TheMITPress,рр.265-266.

4 Pound,M.Theology, in:The Ži žek dic ti o nary, ed.Butler,R. (2014),New
York:Асumen,p.247.

5 Тillich, P. (2009) Te o lo gi ja kul tu re, preveo s engleskog Entoni Šeperić,
Rijeka:ExLibris,str.58.
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СадаћемосеосврнутинавиђењепричеоЈовуасамимтим
инапроблемстрадањасагледанодстранеЛешекаКолаков-
ског.ПрводелоКолаковскогкојеседотичеЈововогстрада-
њајестеЈов или ан ти но ми ја вр ли не6.Јововострадањеовде
вишеодговарабиблијскомизвештајуиодигравасеубару
Ко ко фли, гдеГосподседидокђавонаступакаоклеветник
којинападаправедногЈова.Овдененалазимотритеолошка
пријатељакојиЈовусугеришудајезбогнечегазгрешио,већ
јеЈовпрепуштенБожијојопкладисађаволом.Господ,ради
опкладесађаволом,пуштаневољенаЈова:првоовајизгу-
бибогатство,затиммудецабудупобијена,трпиприговоре
одстранесвојеженеувезисауздањемуБога.НакрајуЈов
успевадапобедисвојаискушења захваљујућисвојој вери
уБога,ђавопризнајепобедуалидоносизакључакзаштоје
Богуствариоднеопобеду.Ђавозаправоделујепрекомате-
ријалнихстваридабиизазваозлоудуховномсвету,збогче-
гаморадапознајеправилностиузрочног,узајамногдејства
телесне и духовне стварности, како би ову последњу раз-
грађиваопутемпосреднихутицаја.Богделујенепосредноу
душама,паимадодирасатворевиномкојујестворио.Ме-
ђутим,ђавоутаквомслучајудобијавише,јерускајестаза
спасења,доксуширокавратакојаводеупропаст,штозначи
дађавонеобављапосаолоше.Потомзакључуједајеједну
душупридобио,атојеЈововаженакојајеропталанаБога.
Ипонајвише,ђавосматрадајеЈовостаоверанБогупошто
сепонашаомањемисаоно,тј.повероваојеунеоборивумоћ
начела верности и одлучио је да буде веран некадашњем
заштитнику,чакиондакадасеовајпретвориуџелата.Из
овогаКолаковскизакључуједасеправиГосподњитријумф
испољаватамогдедејствујесупротносуштиниилиГоспод
односипобедуутоликоуколикосепоказуједругачијимнего
штоуствари јесте.Дабипобедуодносиостално,онмора
сталнодаиступауулозизлочинца,иотудасељудимакоји
плиткомислечинидајеГосподуредиосветвеомалоше.У
стваригајеуредиовеомамудро:онмножиљудскенесреће
јерпрекоњихпостижеморалнепобеде.Кадабиљудибили
срећни,СотонабиимаомалеуспехеаБогникакве.Међу-
тим,унаредномраду,којијеопетпосветиопроблематициу
везисаЈовом,закључуједањеговенесрећенисуодуживање
дугазанекаквепреступе.Јовсе,такође,мирисатимдаје
БогсамоизвормудростиидасупутевиЊеговинепојмљи-
ви.СамБогсељутинаЈововесаветнике,теологе,вероватно
збогтогаштосу,поњиховоммишљењу,Јововепатњеодго-
варајућа отплата дуга зањегове грехе.Мишљење теолога

6 Kolakovski,L.Joviliantinomijavrline,14April2015http://www.aforizmi.
org/etna/etna87/kolakovski12.htm
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којеКолаковскисматраодговарајућимјеусмислудајеБог
захваљујући свом свезнању природне догађаје укључио у
моралнипоредаккосмоса.Онисеодвијајузахваљујућине-
побитниммоћима природе, а истовремено имају морални
циљ,односнонесхватамоихкаочудакојапрекидајусистем
узрокаипоследица.Међутим,такођезакључуједатермини
„добар”и„зао”нисуемпиријскевредности,данепостоји
нештопопутперцепцијеморалнихвредностикаониинтуи-
цијезлаидаљудскацивилизацијанемаодноспремапитању
зла,већдајеречомноштвунепријатнихутисака7.

СигурноједасеЖижекнебисложиосаодређенимставо-
вимаКолаковског,чакјеуједномпредавањуинсинуираона
овајпрвичланакоЈову8имождабиКолаковскогоптужиода
заступаидеолошкорелигијскомишљењепокојемверникпо
свакуценутребадасеуздауБога.Жижек,уосталом,сматра
дајеКњи га о Јо вупрвакритикаидеологије.Савременаби-
блијскаистраживањауказујунатодаХристоверечи:„Боже
мој,Божемој,заштосимеоставио”уМк.15,34устварије-
сурецитовањеПсалма22,19.ИсусјебиопобожниЈеврејин
аизговарањепсаламауклапасеупобожнеобичајеЈевреја.
СтогајеКолаковскиуправукадакажедајеврлинаверности
нанекиначинирационалнаидасеИсус,попутЈова,уздао
уначелаверностипремаБогу,поштођавообичноувекима
рационалнаобјашњења.ОноштокодКолаковскогможеби-
типроблематичнојестесвојеврснадуалистичкасликаБога
уциљукреирањамодернетеодикеје.Међутим,чињеницаје
да су иЖижек иКолаковски у једном сaгласни: нема од-
говоразаљудскупатњу,атеологијапонајмањетребадасе
бавитеодикејом.Старосхоластичкотеолошкорешењекоје
требанапуститијестедајеХристосстрадаонакрстуради
задовољењаБожијеправде.Склонисмотомедакажемода
јенакрстустрадаоБогочовекидајеБогприсутануслави
приликомстрадањасвакоганедужногчовека. Јер,сирома-
шанчовекпохришћанствујестеонајкојиимаодсуствона-
де,анадауправо јестезалогнашевере.Теолозибиданас
требало да своју теологију изнесу савременим језиком и
дабудукадридаобјашњавајурелигијскесимболе,посебно
затошто теологија може бити јако занимљива уколико се
саображавамодернимкултурнимконцептима.Но,проблем

7 Kolakovski,L.LajbniciJov.Metafizikazlaisaznavanjezlau:Da li je Go
spod Bog sre ćan? (2013), prevela sa poljskog Biserka Rajačić, Beograd:
Alef,Gradac,str.13-18.

8 Žižek,S.TheBookofJobis thegreatworkcritiqueof ideology,13April
2015https://www.youtube.com/watch?v=w0jzsne1TRI.

9 Погледају:Coley,J.H.(2009)Je sus’s cry from the Cross,London:T&T
Clark.
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настајеуколикотеологијаследиархаичнијезик,којимноги
неразумеју,икојизаправопредстављајезикидеологијеко-
јомсеприкриваправозначењерелигијскихсимбола.Утом
смислуБогћесељутитиинасадашњетеологе,каоиуслу-
чајутриЈововатеолошкапријатеља.Јошједанпроблемкоји
Жижекнијесагледаоусвомсвојеврсноммаркионизмуједа
јепостојалаеволуцијапојмаоБогукрозБиблијуадавећ
кодАврааманалазимопледоаје за једнуновувизијуБога.
ТосеогледауАврамовомжртвовањуИсака(Пост22,9-13),
где,уствари,онраскидаупотпуностисапаганскомпрак-
сом,тј.сажртвовањемпрвенацакојејепостојалоуХанану,
каоидакрозсвојуверууБогаАвраампоказујегостољубље
премастранцима(Пост19,1-5),штопредстављалаганиход
каљубавикојасвојеиспуњењеимакрозХриста.

Међутим,главнипроблемпредстављатоштоЖижекуовом
делуфилмазапостављадругиназивзаХриста,атојеСин
човечји.Христосје,појеванђељскомизвештају,биодубоко
уверенусвојумисијуувезисаидеалимахуманости.Циљ
сликекушањаХристовогупустињи,којућемонаћиуМт.4,
управојетајдаукаженањеговуприврженостсамомеБогу
одпочеткањеговемисије.Еманципацијуљудипроповедау
две најзначајније заповести:љуби Бога и ближњега свога
каосамогасебе.Крозсједињењедвеприроде,означавасе
управоидеалсарадњеБогаичовека.Наосновутехристо-
лошкепоставке,можеморећидасеоправдавамопредБогом
крозбригуодругомчовеку,прекочегапројављујемоидеале
братстваихуманости,штосубилииидеаликомунизма,али
имодернетеоријеољудскимправима.Управокомунизам
преузиматајконцептодхришћанства.Хистеријаипреиспи-
тивањенисукатегоријекојеможемоприменитинаХриста,
пошто је он одувеки био уверен у својојмисли да је ху-
манизам=синовствоБожјеито јесматраотемељемсвоје
духовне револуције.Жижеков исказ о томе да јеХристос
поставио темеље атеизма, треба преформулисати у тезу о
постављању смислаистинског хуманизма: неможе се би-
тиистинскихуманистааконисипрешаопутхришћанства!
ПорукаХристањеговојзаједницибилабиследећа:будитеу
СветомДухуиволитесемеђусобомуправозатодабисте
показалидастесиновиБожијиислободунаспрамВеликог
Другог.Изсвегаовогапроисходидајевеомаважнокаквог
Богаисповедаконкретнаверсказаједница.
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Жи же ко ва кри ти ка ре ли гиј ског  
фун да мен та ли зма и др жав ног  

ин тер вен ци о ни зма

Једнаодбитнихтемаовогдокументарногфилма јестере-
лигијскифундаментализам.Осврнувши се на тезуДосто-
јевског по којој: „Ако Бога нема, све је дозвољено”, коју
Жижексматраапсолутнопогрешном,прихватасеЛаканове
преправке„АкоБогаима,свеједозвољенонесамоонима
којиверујууБога,негоионимакојисебесматрајудирект-
ним инструментом Божије воље.” Такав закључак износи
дабиуказаонапроблемисламскогтероризма.Уколикопо-
сматрамосебекаоинструментеБожијевоље,ондасвиуски,
ситниморалниобзири–нестају.Уствари,онипратепервер-
тирану верзију оногашто јеКјеркегорназвао „религијска
суспензијаетичког”.Такорадесвитзв.религијскифунда-
менталисти, алине само они.Сваки облик такозваног то-
талитаризматоради,чакиакосепредстављаатеистичким.
Тоседоводиувезусастаљинизмом,укојем,акосепажљи-
вопогледасубјективноискустволидера,видимодатони-
јепозицијаосионоггосподара,већдасеонпројављујекао
слугасвоганародакојипројављујеВеликогДругог.ТајВе-
ликиДругиимаустаљинизмумногетермине,међукојима
јенајважнији:нужностисторијскогнапреткакакомунизму.
Комунистапростодоживљавасебекаоинструментчија је
функцијадаоствариисторијскунужност.Народчијијеин-
струменттоталитарнивођаникаданепредстављајустварни
појединци,групељудиислично.Увекможедасекажето
супојединциидатонијеправинарод.Кадабилидераоп-
тужилизапочињенезлочине,следиобистандарднистаљи-
нистичкиизговордасвојзадатаксхватакаосвојудужност.
Но,заштосмо,поЖижеку,сведоцирелигијскогилиетич-
киоправданогнасиља?Затоштоживимоуерикојубисмо
моглиназватипостидеолошком.

Роуен Вилијамс, англикански теолог, тумачећи реченицу:
„АконемаБога,све једозвољено”указујенатодауколи-
коодбацимоБогаондаегозаузиматоупражњеноместона
којем је био Бог. „Све је допуштено” не значи само да је
сваки злочин легитиман, него да свако вредновање мора
доћииз„ја”каоизвораодлучивања.АкојесветубезБога 
све дозвољено,дозвољенајеиљубавпремаБогуиближње-
му,ализатонедостајебилокаквоупориштетаквељубави
усамојприродиствари.Тоукључујевиђењесветакоји је
моралноиндиферентан,укојемсадистичкасуровостстоји
раме уз раме са било којим другимпонашањеми виђење
себекаонекогкојеосуђеннабезграничнопонижење,бол
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иодбаченост.НемаБогакојибипресудиоитајсветјемо-
ралнонеутралан (па затои страшан).Уколиконеманичег
темељног,ничеганачемупочивајузначењауљудскомсве-
ту, ниједно деловање није само по себи вредније од било
којегдругог.ПоВилијамсу,безБогаврлолакоможедоћидо
изопаченеслободе,којапредстављасуштинудијаболичног.
Апсолутна слобода завршава се апсолутнимдеспотизмом,
поштовећинаљудинијеспособнадарационалнокористи
слободу.УколикопризнамодаБоганема,неманикаквесиле
којабибилаизнадљудскевоље.Аштанамтонеопозивопо-
казујеснагуљудскевоље?Способностчовековадауништи
себекаонајчистијимогућиначиннеразумногодређења10.

Међутим,Вилијамссенеосврћенапсихолошкипрофилре-
лигијскогфундаменталисте,каониЖижек.КодЖижекасве
јеокренутокаВеликомДругом.ПоСтаркуиБејнбриџу,на
процеснастанканеобичнихверскихубеђењаувеликојме-
риутичепсихопатолошкифактор.Премапсихопатолошком
моделу,душевнооболелеособеизмишљајунеобичнеком-
пензатореиприхватајуихкаонаграде.Душевнообољење
ослобађапојединцаконвенционалнихсхватањаиомогућава
значајаннивокреативности.Онимогудапролазекрозфа-
зу болести у којој испољавају висок ниво креативности и
новаторстваидастварајусасвимновекомпензатореирели-
гијскеидеје,којепотом,кадсевратеустањенормалности,
успевајудасаопштедругимаиучинедаонеурелигијској
комуни буду прихваћене11. Пошто они испољавају некон-
венционалнеобликепонашањаипроизводеидеје,привлач-
ни су одређеним групамаљуди.У већој мери то се може
односитиинатоталитарнелидере,јерсуумногимслуча-
јевимаонибилипоремећенеличности.Овојенештоштоје
билопознатоуправославнојмонашкојлитератури:танкаје
линијаизмеђуособекоја јеупрелести(обмана,фантазија
каопродуктпомраченедемонизованесвести)иособекоја
једоживеламистичноискуство.Стогатребанаправитиде-
маркационулинијуизмеђупросветљеногверникакојиживи
сагласносаначелимасвојевереиверскогфундаменталисте,
којиискривљујесвојуверу.

ЖижекуказујенатодасеуфилмуМрач ни ви тез (режисер
КристоферНолан,реализован2009.године)лажуздижекао
општидруштвенипринцип,каопринципорганизацијена-
шегдруштвеногиполитичкогживота.Тајфилмуказујена

10Вилијамс, Р. (2014)До сто јев ски, Превела с енглеског АнгелинаМи-
шинаиПавлеРак,Београд:Хришћанскикултурницентардр Ра до ван 
Биговић,Zep ter Bo ok World,стр.92-122.

11Hamilton, M. (2003) So ci o lo gi ja re li gi je, preveo s engleskog Đorđe
Trajković,Beograd:Clio,str.407-408.
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принциппокојемнашедруштвоможедаостанестабилно
иможедафункционишесамоакосезасниваналажи.Го-
воритиистину(аотелотворењеистинејеЏокер),условља-
вапоремећајираспаддруштвеногпоретка.Идеја је тада
ако јавностсхватикако јекорумпираносамо језгронашег
правногсистема,ондаћесвепропастиизатонамтребалаж
дабисеодржаоред.Тоје,поЖижеку,стараконзервативна
мудросткојусуодавноутврдилифилозофи,почеводПлато-
на,азатимИмануелКант,ЕдмундБурк.Онипролонгирају
идејудајеистинапрејака.Политичартребадабудециник,
којимадазнаштајеистина,говориљудимаоноштоПла-
тонназива„племенитомлажи”.Међутим,проблемуовоме
јестештоЖижекниједаљеразрадиоовутезуипроширио
јеувезисамоћиинформацијекаоисафеноменомсавре-
менихдруштвенихмрежа,каобитнимфакторомкојиутиче
наформирање јавногмњења,утицајнимна свеопштуато-
мизацијусубјеката,тј.нањиховоутапањеумасу.Уовоме
семогаокориститифилмскимостварењимапопут:Мре жа 
(режисерИрвинВинклер, реализован 1995. године) иРа
том про тив исти не (режисерБериЛевинсон, реализован
1997.године).

Следећи битни сегмент овог документарца јестеЖижеко-
во освртање на филм Ај ку ла (режисер Стивен Спилберг,
реализован1975.године)ипроблемпревладавањамноштва
страховапрекообједињавањаузаједничкомименитељу,ко-
јиовдепредстављаајкула.Штаовдепредстављаајкула?По
Жижеку, ајкула обједињује мноштво страхова који посто-
јекодљуди.Плашимосеимиграната,којесматрамомање
вредним,данасненападну,опљачкају,даћенамсиловати
децу.Бојимосеприроднихкатастрофа.Бојимосекорумпи-
ранихполитичара,великихкомпанијакојерадесанамашта
хоће.Функцијаајкулеуовомфилмујестедаујединисвеове
страхове,такодасвестраховедоживљавамокаоједан.Нај-
екстремнијислучајидеологијеуисторијичовечанства,на-
цистичкиифашистичкиантисемитизамделоваојенаисти
начин. Фашизам ствара идеолошку причу која објашњава
какосуствариудруштвукренуленаопако,некаопоследи-
ца тензија својствених развоју друштва, већ због страног
уљеза, у овом случају Јевреја.Идеологија у овом случају
функционишекаонекаврстафилтера,каооквирикадапо-
гледамоистуобичнустварносткрозтајоквир,свесемења.
Оквир,заправо,немењаништа.Оквирсамоотвараамбис
сумње.Ово је типично за расизам, који је усредсређенна
покушајдасезамисликакотајдругиуживаутајнимвесе-
љимајерурасизмутајдругинијеједноставнонепријатељ.
Обичнојеудруженсанекимпосебнопервезнимуживањем
или обрнуто, тај други можда покушава да украде наше
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уживањеи,какосеобичнотврди,даугрозинашначинжи-
вота.Затимимамокључниелементнациста–солидарност
народа.АкомислимонаVolk sge me in schaft, јединственуза-
једницуљудигдејенепријатељаутоматскистраниуљез,у
томслучајусмоунацизму.

Међутим, Жижек овде није до краја разјаснио проблем
нацизма.Адорнаможемоузетикаокључниводичзаобја-
шњавањенацистичкеидеологије.Поњемуфашизамврши
експропријацију несвесног помоћу друштвеног надзора,
уместодасубјектипостанусвеснисвогнесвесног.Теорија
опсихолошкомосиромашењусубјектакојисепредаообјек-
ту,аобјекатпоставионаместосвогнајзначајнијегсастој-
ка над-ја, готово видовито антиципира постпсихолошке,
деиндивидуализоване социјалне атоме фашистичке гоми-
ле.Утимдруштвениматомимапревазиђенајепсихолошка
динамикаобразовањамасаипресталаједабудереалност.
Какокодвођа,такоикодидентификацијскихчиновамаса,
уњеномтобожњембеснилуифанатизму,радисеоистовет-
ној непристрасности/театралности. Једнако као што људи
дубоко у себи заиста не верују да су Јевреји ђаволи, они,
такође,неверујусасвимниувођу.Сањимсеониидентифи-
кују,алитуидентификацијусамоглуме,инсценирајусвоје
одушевљењеитакоучествујуупредстависвогвође12.Овде
ЖижекзамераАдорнуштонијеузеоуобзиркључнучиње-
ницудајеидеологија,уизвесномсмислу,увекматеријална,
дискурзивнапракса,организованауидеолошкимапаратима
државе,праксакојојјесвојственаперформативнаснага,тј.
снагакојасамауспостављареалностокојојговори,пошто
самаидеолошкапраксанизомперформативнихакатауспо-
стављатоорганскојединствонарода:учествоватиуфаши-
стичкомидеолошкомритуалузначидоживетијединствона-
рода13.Међутим,никодЖижеканикодАдорнаненалазимо
којабипостојећадемократскаструктурадржавепомоглау
излажењуизнакараднихидеологија20.века.

Демократија, по Стенлију Хаервасу, треба да буде усред-
сређена на заједничко ангажовање свих грађана, а уместо
тогајеполитичкалојалностусредсређенаназаједничкопо-
штовањесиле,штојеусловилопојавубирократије14.Нажа-
лост,кадасухришћанипоистоветилиполитикусасиломи
приписалицрквипозитивнуформуполитике,ондајецрква

12Adorno,T.(1973)DieFreudscheTheorieunddieStrukturderfaschistischen
Propaganda(1951),in:Kri tik. Kle i ne Schrif ten zur Ge sellschaft,Frankfurt:
Suhrkamp,pp.63-65.Цитиранокод:Žižek,S.(1984)Bi ro kra ti ja i uži va nje:
Beograd,str.17.

13Žižek,S.(jun1984)Bi ro kra ti ja i uži va nje:Beograd,str.19.
14Hauerwas,S.(2007)Sta te of Uni ver sity,BlackwellPublishing,p.160.
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одбиладапризнаснагукојапроистичеизњенихчланова,
па јекористилаисекуларнусилудабиобезбедилаправо-
верје.Хаервассматрадатребараскрститисадемократијом
каосаобликомрационалнедезорганизацијекојајепредста-
вљена кроз две политике: прву политику постављају екс-
пертикојисеборезатодабудунаучниирационални,док
са друге странеимамополитикуирационалнемасе, којом
се управља помоћу манипулисаних слика, контролисаних
информација,фанатизмаиперверзногстраха.Такваполи-
тика тежи да ускрати историју, партикуларност и разлику
истогајетребадефинисатикаополитикубезмеморије.За-
тонамјепотребнаполитикасећања,којабинамомогућила
даповежемопрошлоисадашњеискуствоупроцесуобнове
политике15.Значајнеполитичкеформесу,поХаервасу,на-
сталенеодспекулацијефилозофа,већодактуелногиску-
стваљудикојеимјеопскрбилопарадигмузањиховешире
друштвеноискуство.Унашем савременомконтекстуније
нампотребнаморалнареторика,већморалнаискустваза-
једнице16.Саоваквимвиђењемдемократијесеупотпуности
слажемо.

Кри ти ка иде о ло ги је мо дер ног кон зу ме ри зма

Сада долазимо до критике потрошачког друштва.ПоЖи-
жеку,јошјеМарксодавнонагласиодаробанијесамопрост
објекаткојикупујемоиконзумирамо.Робајепредметпун
теолошког, чакметафизичког значења.Онаувек одражава
некуневидљивунадмоћ.Каопримертоганаводирекламеза
ко како луукојојсеотворенопозиванаодсутни,невидљиви
квалитет.Жижексматрадасеунашемпостмодерномдру-
штвузахтевадауживамо.Уживањепостајенекаврстачуд-
не,изопаченедужности.Најбољипримеримамоуреклами
зако како лу–штојевишепијемо,вишеимаможељудаје
пијемо.Најнепожељнијиисходжељејестедајеиспунимо,
потпунозадовољимоидавишенежелимо.Најтужнијеод
свихискуставајестегубитаксамежеље.

Модерни капитализам, по Жижеку, почива на нестабил-
ности. Капитализам има чудну религијску структуру коју
покрећеапсолутнизахтев:капиталморадациркулише,да
сеумножаваиувећава.Зарадумножавањасежртвујесве–
почевишиодљудскогживотападоприроде.Другастрана
капитализмајепропагирањекризе.Управозатоизгледада
јеготовонеуништив.Међутим,кризазањеганијесметња.

15Исто,стр.162-163.
16Hauerwas,S.(1970)Politics,VisionandtheCommonGood,Cross Cur rent

20No.4,p.410.
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Тојеоноштогатеранапред,дасесталноусавршаваине-
престаносамообнављановимпроизводима.

ГрејемВорд,једанодглавнихпредставникарадикалнеор-
тодоксије, усредсређује се намодерни град, који предста-
вљаместогдеимамоскупинусвихжељаигдесеонемо-
гуостварити.Уствари,такавкосмополитскиградвишене
означаваместокојетребаданасусмерикабудућемрајском
врту,већјетоградбезцркве.Данашњикосмополитскиград
као симболконзументскогдруштва је,поВорду,имаоне-
коликофазакрозмодернуисторију:уренесанситојетрго-
вачкиград;уиндустријскојреволуцијитојеконкурентски
индустријскикапиталистичкиград;половиномXXвекато
је корпорацијски монополистички град. Садашње градове
карактеришестраходсоцијалнекастрације,којасепосеб-
нооцртаваумогућностидабудемоодбачениилиискључе-
ниизновихискустава,чакиакосунашефантазијепродукт
различитих симулакрума. Уствари, то нам се указује кроз
различитепризме–неконтролисанакапиталистичкапохле-
па,страховитанасиљанасталауследконкурентностиииз-
разитинихилизам,којинаглашавапразнинубићасведених
на конзументе. Са успоном произвођачког конзумеризма,
градовисупосталисекуларнаместа,укојимасеискључиво
подстичепроизводњадобаразарадконзумеризмаиукојима
немаместадуховности17.Западнохришћанствојеувеликој
мериодговорнозастварањемодерногконзумеризма.Уно-
вомвеку,приликомоткривањаАмерике,формиранесудве
визијеЕденскогврта:првукарактеришестањеневиности,
где суљуди племенити и благонаклони према свом мате-
ријалномстању(КристоферКолумбоговориоокружењуу
којемсусеИндијанциналазилиикакоониволесвогбли-
жњег),докдругиматеријалнирајпредстављанеизмернииз-
ворплеменитихметалаидрагогкамења.Првавизијајемо-
ралнаидуховна,другајекултурнаиекономска.Заједно,оне
сугеришудајематеријалнобогатствофизичкиодраздухов-
ногбогатства.Првавизијаводикановојбезазлености,док
друга води каматеријалномрају доступног богатства, не-
слућенепотрошњекаоиобзнањивањуспектакуларнемоћи
ивеличанствакојеутовремепоседујекраљ18.Материјално
виђењерајаусловилојепојавукапитализма.Овавизијана
крајурађаМарксововиђењекомодификације.Комодифика-
ција,поМарксу,имарелигијскекоренезбогтогаштофаво-
ризујематеријалнеусловезасоцијализацију.ПоМарксу,ка-
питализампроизводисветметафизичкихрафинираностии

17Ward,G.(1999)ThesecularcityandtheChristiancorpus,Cul tu ral Va lu es
Vol.3No2,pp.145-149.

18Ward,G.(2003)True Re li gion,BlackwellPublishing,pp.37-40.
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теолошкихфинесаукојемсусвестварипотчињенеаутори-
тетууниверзалногкомодитета–новца.Новацнијерегула-
тиван,већконститутивантрансцеденталниелемент.Урели-
гијскомсветувредностионносимаскуантихриста.Новац
непредстављасамопројавувредности,попутдругихроба.
Тојеформапројавевредностисвихроба.Оноштоузрокује
моћкапитализма је трговинапосредствомлошевере, која
пролонгираподаничкувредност,дабипрекозавођењаво-
дилакамантрикредита19.ПоВорду, каоипоХаервасу, у
садашњемпрогресивномкапитализму јединанада за опо-
раваклежиузаједницамакојесузаснованенатео-логици
вере–разумевањукојесезасниванаприхватањудоктрина
идисциплинаверујућезаједнице20.Приликомсагледавања
ове двеперспективеможемодоћидо закључка даЖижек
већиакценатдајезахтевупостмодерногдруштвазаужива-
њемикључномциљукапитализмаданепрестаноумножава
новепроизводе.Вордвећиакценатпридајекосмополитском
градукаосимболуконзументскогдруштва.Утаквимградо-
вимаискључивосеподстичепроизводњадобаразарадкон-
зумеризма и уњима немаместа за духовност.ИакоВорд
јединиизлазвидиузаједницамакојесузаснованенатео-ло-
гицивере,сматрамодауњиматребаојачатипраксукојаби
билазасновананаистинскомпреображајупојединца.

За кљу чак

Како ствари стоје уданашњемпостидеолошкомдруштву?
ХансКингнамсаправомуказујенатодајепољуљанаиде-
ологијатехнолошкееволуције,дасамасебеводикахума-
ности. Модернизација, индустрализација, ако то сагледа-
вамоизисторијекапитализма,представљадезинтеграцију
старихстабилниходносаиподразумевадруштвенесукобе.
Технолошкипроцескојиједостигаопунизамахизмичесва-
којконтроли,довољнојечутинајновијеизјавеСтивенаХо-
кинга.Саовладавањемприродомдолазиињеноуништење.
Саглобалномкомуникацијомнаступасвевећазависностод
мултинационалнихкорпорација.Ширењемдемократиједо-
лазидовишеуједначавањасоцијалнеконтролепутемдру-
штваињеговихснага.Санапредномнауком,рамеузраме,
идеиистанчанијеекспериментисањесаљудскомприродом,
нпр. генетске манипулације. Укратко, имамо напредак ко-
ји делује разарајуће, рационалност са цртама ирационал-
ног, хуманизацију која води ка нехуманом – еволутивни

19Ward,G.(Summer2003)TheCommodificationofReligionortheConsum-
mationofCapitalism,The Hed ge hog Re vi ew,pp.55-59.

20Ward,G.(2003)True Re li gion,p.134.
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хуманизамчија јенежељена,нофактичкапоследицараш-
човечењечовека.

Свеово јеподлога заразненакараднеидеологије.Жижек
јеуправу:људинанекиначинуживајуусвојојидеологи-
ји.Онисучаксвеснидадобровољноживеулажи.Истина
можедаразбијемногеилузије.Искорачењеизидеологије
болнојеискуство.Билодајеупитањутоталитарнисистем,
постмодернодруштво...Људивишенемајуауторитете,сми-
саоизначење.Посебносетоогледауразматрањумедија:
какоЛиповецкинаводи,свакихшестмесециизновасеот-
кривајуновевредности,осцилирајућиодрелигиједопоро-
дице,одтрадициједоромантизма,уопштојравнодушности
којасесастојиодрадозналостиитолеранције21.Показалосе
упраксидахришћанствокојећуткеприхватадајеБогоруђе
којенамслужизаодбранустварипопутдоктрине,идеоло-
гијеилиполитичкепартије,јестемаскиранобезбожништво.
Но,настаједругипроблем,којисууочилиРоуенВилијамси
Колаковски:упорносмомолилиБогаданапустисвет.Тоје
иучинионанашзахтев.Изањегајеосталазјапећапразни-
на.Идаљесемолимотојпразнини,ништавилу22.Далијето
доказнепостојањаБога?Богкојифункционишекаомагич-
насилакојаслужинашимпрекимпотребамаубитиникада
нијенибилаБогхришћанскевереилиБогнекевеликере-
лигије,чакниондакадасенароднарелигиозностхранила
таквомврстомпредстава.Богсеможеодбациватикаомо-
ралнаопасност,негиратикаобићенеприхватљивозаразум,
алитоштосеБогнеможезаборавитичинигаприсутним
чакикадајеодбачен.ПрисуствоилиодсуствоБогасастоји
сеувериилиуневери.

Жижексматрадасеприближавамонултнојтачки.Нештосе
морапроменити.Међутим,уистовреме,сматрадајебоље
нечинитиништанегосеупуштатиуизолованеактивности
чија је коначна сврхада систембољеради.Претњаданас
није активност већпсеудоактивност, захтев да се буде ак-
тиван,дасеучествује,дабисемаскиралотодасезаправо
ништанедешава.ПоЖижеку,потребанјесамомалипомак
уодносунадосадашњуперспективу,каоитодаљудисхва-
тедазасипањевластисубверзивнимзахтевима(еколошким,
феминистичким, антирасистичким, антиглобалистичким)
служитомедабисемашинаидаљеодржавала23.Понама

21Липовецки,Ж.(2011)До ба пра зни не,превеласафранцускогАнаМора-
лић,НовиСад:ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића,стр.53.

22Kolakovski,L.(2013)Da li je Go spod Bog Sre ćan?Beograd:Alef,Gradac,
str.59.

23Žižek,S.HumanitarizamjeLaž!16april2015http://blog.b92.net/text/2462/
Zizek%3A-Humanitarizam-je-laz/
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тајмалипомак једино семожеостварити такошто се су-
бјекат слободногизборамора вратитиморалномискуству
заједнице,анедасезасниванаморалнојреторици.

ЛИТЕРАТУРА:
Вилијамс,Р.(2014)До сто јев ски,ПревеласаенглескогАнгелина
МишинаиПавлеРак,Београд:Хришћанскикултурницентар
Др Ра до ван Би го вић,Zep ter Bo ok World.

Hamilton,M.(2003)So ci o lo gi ja re li gi je,preveosaengleskogĐorđe
Trajković,Beograd:Clio.

Hauerwas,S.(Fall1970)Politics,VisionandtheCommonGood,
Cross Cur rent S20No.4(Fall1970),pp.399-414.

(2007)Sta te of Uni ver sity,BlackwellPublishing.

Coley,J.H.(2009)Jesus’s cry from the Cross,London:T&TClark.

Kolakovski,L.(2013)Da li je Go spod Bog sre ćan?,prevelasa
poljskogBiserkaRajačić,Beograd,Alef,Gradac.

Joviliantinomijavrline,14april2015http://www.aforizmi.org/etna/
etna87/kolakovski12.htm

Žižek,S.(jun1984)Bi ro kra ti ja i uži va nje,Beograd.

DialectalclarityversustheMystyconceptofParadox,The Mon stro
sity of ChristParadoxofDialectic?EditedbyCrestonDavis(TheMIT
Press,2009),pp.234-307.

HumanitarizamjeLaž!16april2015http://blog.b92.net/text/2462/Zi-
zek%3A-Humanitarizam-je-laz/

TheBookofJobisthegreatworkcritiqueofideology,13April2015
https://www.youtube.com/watch?v=w0jzsne1TRI.

Липовецки,Ж.(2011)До ба пра зни не,превеласафранцускогАна
Моралић,НовиСад:ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића.

Маrion,J.(1991)God wit ho ut Be ing,translatedbyThomasCarlson,
Chicago:UniversityofChicagoPress.

Pound,M.Theology,in:The Ži žek dic ti o nary,editedbyButler,R.
(2014),NewYork:Acumen,
pp.246-249.

Тillich,P.(2009)Te o lo gi ja kul tu re,preveosengleskogEntoniŠepe-
rić,Rijeka:ExLibris.

Ward,G. (2003)True Re li gion,BlackwellPublishing.

TheCommodificationofReligionortheConsummationofCapita-
lism.The Hed ge hog Re vi ew/(Summer2003),pp.50-65.

(1999)ThesecularcityandtheChristiancorpus,Cul tu ral Va lu es
Vol.3No.2,pp.140-163.



335

СЛАВИША КОСТИЋ

SlavišaKostić
XVBelgradeGymnasium,Belgrade

THEOLOGICAL-PHILOSOPHICALPERCEPTIONSOF
THEKEYPARTSOFTHEMOVIE

THE PERVERT’S GUIDE TO IDEOLOGY

Abstract

Inthisworkwetendtogiveatheologicalreflectiononthekeyparts
of themovieThe Pervert’s Guide to Ideology.Throughhisviewson
ChristianitybyPassionsofChrist,Žižek favours a radical breakout
withtheOldTestament’sanxiousperceptionofGod,whichisdismissed
by post metaphysical religion – a Christianity that concentrates on
agape.Ontheotherside,Kolakovskielevatestheprincipleofloyalty
in suffering and tends to emphasize that faith is in fact irrational.
According to Kolakovski, God accomplishes his triumph showing
himselfdifferentthatheis.Žižekpointsthatreligiousfanaticismbegins
as religious suspensionof the ethical.RowenWilliams,on theother
side,thinksthatwithoutGodweeasilyadoptpervertfreedom,which
presents the essence of the diabolical.According to Žižek, modern
capitalism has a sort of religious structure, which is powered by
absolutedemand:capitalmustcirculate,multiplyandprogress.Graham
Wardconcentratesonthevisionofapostmoderncitythatrepresentsa
placeinwhichalldesiresareconcentratedandmayberealized.Infact,
suchacosmopolitancityisnomoreaplaceinwhichtofindheavenly

direction,butacitywithoutthechurch.

Key words: Christianity, atheism, religious fundamentalism, state  
intervention, consumerism, capitalism, city
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Николас Кар, амерички есејиста, писац и блогер, јуна
2010. годинеобјавио јекњигуподназивом„Плитко” (The 
Shallows),којајеубрзопосталамеђународнибестселерпре
веденна24језика.ИздавачХеликс је2013.годинеобјавио
преводовекњигенасрпскијезик.

АуторјепостаофиналистаПулицеровенаградезаовукњи
гу 2011. године. Књига је заснована на тези превасходно
публикованој2008.годинеучланку„ДалинасГуглзаглу
пљује?”(Is Go o gle Ma king Us Stu pid?)учасописуAtlantic,
којијенајцитиранијичланакоутицајуинтернетанаљудски
мозак.ОсновнотежиштеоветезекојуНиколасКарзаступа
јестенегативанутицајинтернетаиновихмедијанакогни
тивнеспособностиљуди,превасходнонаконцентрацијуи
контемплацију.

Његовкаснијираднаовомпроблемурезултоваојекњигом
Плитко,укојојвеомасистематично,детаљно,аргументова
ноианалитичноразматраимпликацијекојеМрежаоставља
наљудскимозак.

Ауторсебавиобластимадигиталнихтехнологија,послова
њаикултуре,превасходноудоменуучења,знања,памћења
иинформисања.Написао јевеомаутицајнекњиге:„Диги
талнопредузеће:Какопреобликоватипословањеуумреже
номсвету”(Di gi tal En ter pri se: How to Res ha pe Your Bu si ness 
for a Con nec ted World) 2001.године,потом„КоликотиИТ
значи?Информационетехнологијеикорозијаконкурентске
предности” (Do es IT Mat ter?In for ma tion Tec hno logy and the 
Cor ro sion of Com pe ti ti ve Advan ta ge) 2004. годинеи „Вели
кипрекидач:умрежавањесветаодЕдисонадоГугла”(The 
Big Switch: Re wi ring the World, from Edi son to Go o gle)2008.
године. У најновијој књизи „Стаклени кавез” (The Glass 
Ca ge: Au to ma tion And Us) објављеној 2014. године, аутор
истражује личне и социјалне импликације наше све веће
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зависностиодрачунара.Овекњигенисупреведененасрп
скијезик.

Каоесејиста,писаојезапрестижнечасописеTheAtlan tic, 
the Wall Stre et Jo ur nal, The New York Ti mes, Wi red, Na tu re,MIT 
Tec hno logy Re vi ewислично,аделоваојеикаоколумниста
Gu ar di a na.Поредчувеногтекста„ДалинасГуглзаглупљу
је”,написаојеједнакозапаженесеј„Великизаборав”(The 
Gre at For get ting).БиојеуредникчасописаHar vard Bu si ness 
Re vi ew ипредавачјенамастерстудијамаоенглескомиаме
ричкомјезикуикњижевности,наХарвардУниверзитету.

Карје,укњизи„КоликотиИТзначи?Информационетех
нологијеикорозијаконкурентскепредности” упозораваона
смањење стратешког значаја информационокомуникацио
нихтехнологијанапословањекаопоследицепорастањи
хове распрострањености, стандардизованости и смањење
цена,што јерезултоваловеомабурнимреакцијамадирек
тораMic ro softa, In tela,Hew lett-Pac karda и других воде
ћихинформатичкихкорпорација.Укњизи„Великипреки
дач:умрежавањесветаодЕдисонадоГугла”,Кардискутује
економскеидруштвенепоследицерастатзв.рачунарствау
облаку(енг.cloud com pu ting),заснованомнаинтернету.

ДалинасГуглзаглупљује?Заштонеможемодаодржавамо
пажњупроучавањемтекстакаоштосмотонекадамогли?
КојепоследицедугорочнаупотребарачунараиМрежеоста
вљананашмозак?Заштонамјетешкодаконцентрисаночи
тамотекстонлајн?Уживајућиуразличитимповољностима
којепружаМрежа,далижртвујемосопственеспособности
дубинскогчитањаиразмишљања?

Николас Кар у књизи „Плитко”, полазећи од Платона до
Меклуана(MarshallMcLuhan),постављаовасуштинскапи
тања у времену свеопште дигитализације и информатиза
ције,увременудоминацијеновихмедијаизависностиод
интернета,увременутранзицијеуисторијиљудскециви
лизације, упоредивој са оном коју је донела Гутенбергова
технологијаштамањакњиге.Ауторузпостављањеовихи
бројнихдругих,релевантнихиактуелнихпитања,дајезани
мљивеодговореизапажања,апозивајућисенанизнајнови
јих,маданемногооптимистичних,неуролошкихистражи
вањауовојобласти.

Проблемкојуовакњигаобрађујенајсликовитијејеописаоу
уводномделу:„Већнеколикогодинаобузимаменелагодан
осећајдаминекоилинештопрчкапомозгу,прекрајанер
внесклоповеирепрограмирапамћење.Ниједабашгубим
разум–коликомијепознато–алиуммисемења.Вишене
размишљамкаопре.Најјаснијетоосећамдокчитам.Некад
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мијебилолакодауронимукњигуилидугчланак.Умбими
пратионитприповедањаилиманеврезакључивањаипро
веобихсатеисатепровлачећисекроздугестраницетекста.
Тоседанасдогађавеомаретко.Садконцентрацијапочиње
дамиврлуданакондветристанице.Постајемнемиран,гу
бимнит,тражимштабихдругомогаодарадим.Чинимисе
каодасталноморамдавраћамодбеглимозакназаднатекст.
Дубинскочитањенекадмијебилосасвимприродно,асад
мијебилокаквочитањепосталонапор”1.

Кар даје преглед и анализу бројних студија различитих
перспектива: неуролошких, психолошких, педагошких и
информатичких: интернет својом сложеном структуром и
слојевитошћу,мултимедијалношћу,интерактивношћуине
прегледнимсадржајемподстичеповршно,растресеночита
ње,размишљањеиучењеиометакогнитивнепроцесекоје
смо до сада развили линеарним читањемштампаног тек
ста. Превелики број пропратних садржаја, хиперлинкова,
аудиоивидеоматеријала,комерцијалнихиличнихпорука
којеистовременопримамодокизложениинтернетучитамо
некитекстуалнисадржај,утичукаодистракторикојионе
могућавајудубинскоианалитичноразумевањесадржаја,и
изазивајустањерасутепажњеиинтелектуалнеплиткости.

Аутор се превасходно позива на научна сазнања о неуро
пластичностиљудскогмозга:„еволуцијанамједаламозак
којидословномењамишљење”2,иупозораванаимплика
ције употребе менталних алатки или интелектуалних тех
нологија,којепроширујуипродубљујунашеинтелектуал
неспособности(измеђуосталих–иинформационетехно
логијеиинтернет–мрежа)наовунеуропластичност.Кар
дајепрегледеволуцијетехнологијебележењаљудскеречи:
која се завршава продубљеном страницом, текстом са хи
первезама, пропраћен мултимедијом. Дискутује феномен
промененачинаљудскогделањаиразмишљањапроузроко
ваноупотребомразличитихтехнологија,измеђуосталоги
технологијебележењаидисеминацијељудскогзнања.Ни
коласКар,даље,дајеосвртнаквалитетписањаиуређива
ња текста у овим условима: скраћивање текста, повећање
прегледностипутемпомагалазанавигацију,флексибилност
уписању(недостатак„коначности”којуомогућујештампа
нареч,будућностпреобликовањатекстабаратањемодлом
цимаитд.).Дискутујућитрендечитањапутемдигиталних

1 Кар,Н.(2013)Плитко–Какоинтернетмењаначиннакојимислимо,
читамоипамтимо,Смедерево:Хеликс,стр.5.

2 Исто,стр.27.
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читачаитехнологијекојаовоподржава,ауторантиципира
даћесечитањетрансформисатиутимскуактивност:раз
мењивањекоментараипрегруписањеодломакакоједоводи
достварањановихсадржаја,мадаостајућинадалекомање
контемплативномнивоу.

НиколасКардаљеанализирафеноменмултитаскинга(исто
временогобављањавишерадњи:прегледањенекогчланка
наинтернету,проверавањеепоште,слушањемузике,пре
траживањеновостинадруштвенојмрежиисл.)узпреглед
најновијих,занимљивихнеуролошкихипсихолошкихсту
дија и експеримената из ове области, указујући на његов
утицајнакраткорочнуидугорочнумеморијуинаспособ
ностобрадеинформација.Собзиромнатодапредставља
изузетнобогатизворинформацијаистимуланса,интернет
делује као дистрактор пажње, онемогућавајући дубинско,
медитативноразмишљањеиконтемплацијуиподстичера
сипањепажње.„Мрежадоносиибрзинскисистемреакција
иподстицаја–речникомпсихологије,’позитивнихпоткре
пљења’–којиохрабрујупонављањекакофизичкихтакои
умнихрадњи...онанаспретвараулабораторијскемишеве
којиконстантнопритискајуполугенебилидобилимрвице
социјалне или интелектуалне хране”3. Постајемо све спо
собнији да обрађујемо велики број информација истовре
мено,алиповршно,безудубљивања–плитко,развијајући,
какоаутортоназива„жонглеровмозак”.Иакопостојепо
зитивниаспектиразвојаоваквихспособности,ауторупозо
раванабројненегативнеаспектеовихнавика,укључујући
повећањекогнитивногоптерећењаирадног(краткорочног)
памћења,оптерећивањеумадоношењемодлукаиобрадом
мноштва пролазних чулних подражаја на рачун смањења
учењаиразумевања.МожданајзначајнијеопажањекојеНи
коласКарнаводи јесте чињеница даинтернетнису осми
слилипедагозисациљемоптимизацијеучења.Познатоједа
мултимедија,уколикосекористинаефективанначин,може
унапредитипроцесучења–оноштомеђутим,чинидаин
тернетиновимедијиометајуучење, јестенепримереност
инесинхронизованостмултимедија са садржајемтекстова
којисуњимапропраћени.

У општој поларизацији ставова о утицају технологија на
људскодруштвоицивилизацију,можесерећидаНиколас
Карзаузимаставблажегтехнолошкогпесимисте,насупрот
технолошких утописта.Његови ставови, ипак, нису ради
калникаоставовиЛиСигела(LeeSiegel),МаркаХелприна
(MarkHelprin),ЕндрјуКина(AndrewKeen),ЏеронЛејнира

3 Исто,стр.101.
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(JaronLanier)илиНилаПостмана(NeilPostman),каосавре
мених окорелих технопесимиста. Са друге стране, дале
ко су одполетностии ентузијазмапоклоника технологије
НиколасаНегропонта (NicholasNegroponte),ЏејмсаСуро
викија (James Surowiecki), Крис Ендерсона (Chris Ander
son),КевинКилија(KevinKelly)илиДенисБерона(Dennis
Baron).

Аутор ову поларизацију ставова о утицају технологије на
људскодруштвотакођедискутује,мадаједругачиједефи
нише: технолошки детерминизам (који заступа став да је
технолошкипрогресаутономнасилаизванчовековеконтро
ле)насупроттехнолошкоминструментализму(инструменти
сунеутралниартефактикојисупотпуноподложнисвесним
жељамасвојихкорисника),причемусеприклањатехноло
шкомдетерминизму.Аутороводаљеаргументујеописују
ћиутицајнекихтехнолошкихдостигнућакрозисторијуна
људскодруштвоипонашањепојединаца(улогачасовника,
мапеигеографскекарте,писма):„Увеликојмери,цивили
зацијајесвојсадашњиобликстеклакаорезултаттехноло
гијакојесуљудипочелидакористе”4.Утомсмислу,ауто
роватачкагледиштаувеликоподсећанаставовеМаршала
Меклулана,когачестоцитираукњизи,акојивеомагласно
указујенаутицајсвакетехнологијенаљудскабића:„Учин
цитехнологијенедогађајусесамонапојмовномилинани
воумишљења.Онимењајуобрасцеперцепције,истрајнои
безотпора”.

Важно је нагласити да је аутор, рођен 1959. године, иако
песимистичкинастројен,посвећеникдигиталнеере:биоје
једанодпрвихкорисника рачунара (јошседамдесетих го
дина), а данашњи је корисник великог броја друштвених
медија (Fa ce bo ok,Twit ter,Blogg и сл.) и осталих електон
скихсервисакојеинтернетнуди.Његовапорукадалеко је
одретроутопистичке–повратакупреддигиталнисвет.На
име,аутористичедамедијитехнологијапостепенодоносе
промене у нашеммозгу – који је неуропластичан, који се
дакле мења и прилагођава до краја нашегживота у скла
дусаучесталошћурадњикојеизвршавамоинавикамако
је развијамо.Медији и технологија мењају начин на који
пратимо, а затимипроизводимотекстилидругисадржај.
Мрежаподстичеповршностирастресеност,брзинскокон
зумирање уместо усредсређеног и дубинског читања ко
је смо развили употребом линеарног читања штампаног
текста.Аутордаљеупозоравананеопходносттехнолошке
писменостии апелује на развој креативности, које долази

4 Исто,стр.40
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јединопутеминтроспекцијеидубинскогразмишљања:љу
динеоспособљенизаистинскоидубинскокоришћењеала
такласичнекултуреједноставноне„производе”релевантан
садржај;отудатоликомногосадржајанаМрежи,атолико
малосмисла:„истинскопросветљењедолазијединопутем
контемплацијеиинтроспекције”5.

Аутор апострофира да је веза између тела и ума оношто
насчининајљудскијим,тосудоживљајикојиобликујунаше
памћењеимишљењеинашаспособностзаемоцијеиемпа
тију,идаљеупозораванамогућностдаизгубимотољудско
унамапревишесеприближавајућииослањајућисенано
ветехнологије.Интересантнаопаскаједногкритичараове
књигеможданајсликовитијеобјашњаваоваквостановиште
аутора:НиколасКарприпадагенерацијикојајеимала„ана
логнодетињство,адигиталнузрелост”,тенајаснији,више
критичанначинможедапрепознаиуочипроблемекојисе
могујавитидигиталнимтехнологијама.Дигиталнидоморо
цивећнемајуоведилемеокојимаауторрасправља,нитису
имонеразумљивеиважне.Ипак,билидигиталнидомороци
свесниовихдилемаилине,опасностинакојеаутористиче
имидаљепрете.Мождабиуправоњимаовакњигаитреба
лодабуденајдрагоценија,будућида,одраслиудигиталном
свету,саминемогудауочеовепроблеме.

5 Исто,стр.144.
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НароднимузејуБеограду

УДК77.041.5-053.2(497.1)(049.32)
316.77:77.04(091)(049.32)

МОДЕРНОДЕТЕИ
ДЕТИЊСТВО

МИЛАНКАТОДИЋ,МОДЕРНОДЕТЕИ 
ДЕТИЊСТВО.МОДЕЛИФОТОГРАФСКЕ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕДЕТЕТА,БЕОГРАД:

СЛУЖБЕНИГЛАСНИК,2015.

Књига Миланке ТодићМодерно дете и детињство. Мо
дели фотографске репрезентације детета објављена је
2015. године у Београду, у издању Службеног гласника.
Предметразматрањадефинисанунасловукњиге,одредио
јеовумоногрaфскустудијукaодруштвенуисторију,укојој
супроблемдететaиконструктдетињствaумодернојепо
хи рaзмaтрaни нa студији фоторепрезентaције. Теоријски
адекватноутемељен,текстнудинaјширереферентнопоље
сaгледaвaњa дечје фотогрaфије уСрбији и Југослaвији од
средине19.векaдоседaмдесетихгодинaнaредногстолећa.
Кроз идентификaцију и експликaцију рaзличитих моделa
aртикулaције и репрезентaције слике о детету, aуторкa на
преко 190 страница илустрованог текста прaти процес
модернизaције српског и југословенског социокултурног
контекстa aнaлизирaјући систем вредности, укус и стере
отипе, тј. специфичности ментaлитетa средине непосред
но везaне зa доминaнтне визуелне и идеолошкополитич
кемaтрице. Резиме на енглеском језику кроз 50 страница
упознајеиностраногчитаоцасакључнимидејама,тезамаи
конклузијамаосновногтекста.

Уводсадржиекспликацијуосновнихциљевастудијеиње
не композиционе структуре, примењених методолошких
поступакаприликомразматрањаселектованогматеријалаи
грађе, каоипредложеногхрононолошкогоквира.Уверена
у неопходност перманентног осавремењивања постојећих
методапроучавањаиинтерпретацијевизуелнекултуре20.
веканачелноифотографскепродукцијепосебно,ауторкасе
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определилазаинтердисциплинарниприступудефинисању
временскопросторногиконцептуалногреферентногокви
рапримарногпредмета.Радисеоеклектичном,запостмо
дернизамтипичномметодолошкомпоступку,којиобухвата
елементедруштвенеикултурнеисторије,новесоциологије
ипсихологије,формалнеанализеикомпарације.Примење
ниприступиималисузациљодступањеод,удомаћојсреди
нидоминантних,крутихфактографскихиформалистичких
схемауинтерпретацијамафотографије,односномапирање
стратегија конституисања и механизама функционисања
идејногконструктадетињстваимоделафотографскерепре
зентациједетета,каоињимасвојственихидеолошкихатри
бута,значењаидомета.Значилојетонесамоистраживање
обимне архивске и фотографске грађе, већ и проучавање
проблематике везане за правила подизања, васпитавања и
бригеодеци,каоинормативнихакатановијегдатумакоји
масурегулисаназаконскаправадетета.Удомаћојуметнич
којисториографијимало је аутора,попутМиланкеТодић,
који су били спремни да се посвете истраживању развоја
фотографије у домаћој средининаначинкојинепоједно
стављујењенедруштвеноисторијске,идеолошке,естетске,
психолошке и семантичке аспекте. Домаће фотогрaфско
нaслеђепослужилојојјекaоилустрaцијaпостојећихисто
ријскихитеоријскихинтерпретација,алиизадешифрова
њедруштвенихобразаца,кодоваиразликауартикулацији
идејногконструктадетињства,идентитетаимоделарепре
зентацијемодерногдетета.Идејнеизначењскекомпоненте
тихмоделачинилесуполазнуосновууизвођењузакључака
опромени„политикевиђења’’исхватањадететаидетињ
стваудомаћојсредини.Читaнеусложенимконтекстуaлним
везaмa, одaбрaне фотогрaфије у интерпретaцији ове ау
торке, укaзују не сaмо нa поимaње дискурсa детињствa и
медијaфотогрaфијеудоменууметности,већинaњихово
место у хијерaрхији знaчењa једног буржоaског, a потом
социјaлистичкогдруштвa.Подразумевалојетонесамоуоча
вањеразликаустратегијамарепрезентацијемодерногдете
та,већипраћењетехнолошкогнапреткаипроцесадемокра
тизације фотографије, чија јеширока употреба постепено
потиралакласне,идеолошке,геополитичке,културолошке,
роднеидругеразлике.Наосновунапреднаведеног,могусе
идентификоватисуштинскеновинекоједоносиоваметодо
лошкиадекватноутемељена,проблематскиконципиранаи
ризомскиструктуриранастудија.

УпрвадвапоглављаТражимлицасвоједецеиНејаснасли
кадететанакартону,МиланкаТодићдаједокументовану
генезудечјегфотографскогпортретанастајалогодсредине
19.векаусценичнимпросторимапрофесионалнихатељеа.
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Фокусирајућисенапарадигматичнепримерегрупнихпоро
дичнихфотографијатогвремена,онаанализираемоционал
не,роднеихијерархијскерелацијеизмеђучлановапороди
цаурбанихсредина,новоформираногграђанскогслојакоји
јеусвојиофотографијукаоносећимедијсаморепрезентаци
је.Речјеопројектованојслициуспешнеистабилнепатри
јархалнепородичнезаједнице,којајебиланамењенајавној
иконосфери.ТежиштеанализеупоглављуДетејечовеков
отацјесупојединачниигрупнидечјиипородичнипортре
тинаосновукојихауторкаизводипоузданезакључкеопро
менипарадигме,тј.новомпоимањудететаудобароманти
зма,кадаоностичеправонааутономностисопственииден
титет.Унутарфотографскепродукцијетогвременаонаиз
двајаснимкеАнастасаЈовановића,којеодликујесентимен
талнавизуелнаматрица,емоционалнаекспресивностине
формалналежерностуставовимаприказанихособа,управо
затоштојенањимаевидентнодадетепостајеемоционални
фокус модерне породице. У следећем поглављу Миланка
Тодићскренулајепажњунапрекретницукојује,уодносу
настереотипнусликудететакаобезбрижногибеспосленог
бићаокруженогиграчкама,донелаЈовановићевастереогра
фијаДечаксафотографима (1854).Ово језичкиисеман
тичкиврлосамосвојнофотографскодело,довелојеупита
ње идеологију строге дисциплине и покорности деце, тј.
антиципиралопроменупарадигме:оддететакојекаоtabu la 
ra saипасивниобјектупотпуностизависиододраслихиз
ужег,породичногокружења,доаутономногисамосвесног
субјектакоји,поузорународитеље,равноправноиактивно
партиципира у животу и раду властите породице. Стога
ауторкаовајпионирскиифактичкијединииновативниис
коракусрпскојфотографскојпродукцијитогвременајасно
издваја из доминантногмодела репрезентације детета.На
тајначинонаауторуфотографије,чиједелосхватакаопара
дигмумодела,дајеулогукључногносиоцапроменаудоме
нувизуелнеуметностиикултуре,иакоостајеприставуда
на том пољу истовремено делују бројни извануметнички
фактори.Покрећућирасправуоваспитавањуиобразовању
децеудобапросветитељства,Тодић јеуоквирупоглавља
Леповаспитанодетеелабориралапитањародниходноса,
статусногпозиционирањаиулогамушкарцаижене,одно
сномушкогиженскогдететакакоуоквирумодернеграђан
скепородице,такоичитавогдруштваутадашњојСрбији.У
поглављуНевинкаодетеауторкаразматраједаноднајдуго
вечнијихкултурнихобразаца19.века–сликудететакаоне
виногбића,алиипримерењенеинструментализацијеупо
тврђивањудруштвеногстатусапородице.Упитањусуис
цениранефотографиједецеуразличитимкостимимаилиса
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скупоценимиграчкама,којесуфигуриралекаометафорич
касликасрећногдетињства,алииатрибутмоћи,престижне
позицијеродитељаудруштвенојхијерархији.Уоквирупо
глављаДецаисвет,ауторкадеконструишемитодетињству
каодобубезбрижностии среће кроз анализуфотографија
ратнесирочади,децебескућникаирадника,алиималолет
них деликвената у годинама током и непосредно после
Првогсветскограта,којесубилепресуднезаартикулацију
нове,документарнеинеконвенционалнерепрезентациједе
тетакаоаутономнеличностииактивногдруштвеногсубјек
та.Сдругестране,запажаауторка,појавамобилнеКодакове
камерелакезаруковањеомогућилајепојавуаматерскефо
тографијеипружилаприликумалобројнојдециизматери
јалноситуиранихпородицадасамосталнокреирајувласти
ту,персонализованусликусветаиактивноучествујуууоб
личавањусликемодернецивилизације.Питањекојемјепо
свећенапосебнапажњаупоглављуДетеиУрнебесникли
кер јестепроцесинтеракцијеизмеђудечјеикреативности
одраслих,сапосебнимосвртомнапрвуизложбудечјихли
ковнихрадовауБеограду(1939)иинтермедијалнеуметнич
кеекспериментедомаћихавангарднихпокрета,попутало
гичких творевина представника београдског надреализма,
које су настајале на искуствима дечје маште, игре, сна и,
тако,систематскипоткопаваледоминантнеестетичкенорме
ианахронесхемеграђанскеуметностиикултуре.Унеколи
конареднихпоглавља,ауторкапратипроменекојесуседе
силе на југословенској друштвенополитичкој сцени после
Другогсветскогратаиразматрапоследицетихпроменау
медијуфотографије, и то како у погледу технолошког на
преткаиомасовљавањатакоиуњенимидејнимиидеоло
шкимаспектима.ПоглављеПионирималени,мисмовојска
правапосвећенојепитањуувођењадететауполитичкижи
вотијавнусценумасовногспектаклауфункцијивеличања
култа вође, каоимеханизмима (пре)васпитавањадетета у
духу нове комунистичке идеологије и система вредности,
штоједовелодопоновнепроменепарадигме:детекаоакти
ванборациневинажртванеопходнауизградњислободног,
праведногисрећногдруштва.Уоквирудискурсакомуни
стичке слике детета, Тодић анализира њена морфолошка
својства (костимираност,култтела)иидеолошкеатрибуте
(политичкаинструментализација,програмираност,колекти
визам, пропагандистички, дидактичкиипопулистички ка
рактер). Истовремено, она издваја у односу на владајућу
идеологијукритичкеиревизионистичкемоделерепрезента
циједетета (уфилмскојуметности),којипоказујуизразит
отклонпремапројектованојслицисрећногдетињстваусо
цијалистичкомдруштву.Затимобјашњавакакојестереотип
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одететухеројуспремномнанаjвећуличнужртвузадобро
битколективапреточенукњижевнуифилмскуформу,каои
популарнипартизанскистрипзадецуМиркоиСлавко.Био
јето,премамишљењуауторке,стратегијскиосмишљенпро
пагандниманеварвластиуфункцијиполитичкеиндоктри
нацијенајмлађихчлановадруштва.УоквирупоглављаДе
текомунизмаиБарбикинакућа,Тодићдетектујепрвезнаке
продораамеричкекултурекозумеризмаипроцесаглобали
зацијеусоцијалистичкојЈугославији,којисузапоследицу
ималиурушавањеидејеегалитаризма.Упочеткуексклузив
нистатуснисимбол,играчкезадецузападнепровенијенци
је и њихова каснија масовна заступљеност на домаћем
тржишту,неминовносуутицалинакреирањесликесавре
мене,еманципованежене,алиимушкарца,посведругачије
одоневековимаутемељененатрадиционалномсистемупа
тријархалнихвредности.Иакоконклузивногкарактера,по
следњепоглављесадржиниздрагоценихопсервацијавеза
нихзаповоденастанкаисврхупојединачнихфотографија,
каоипроменеунутрашњеструктуре,форме,садржајаизна
чењапородичнихфотоалбумаформиранихупротекладва
века.Ауторкаапострофирадајерепрезентативнасликамо
дерногдететатоком19.и20.векабилаконципиранаикре
иранасапозицијародитељскемоћи,каоштојеињенапер
цепцијабилауфокусупрвенственоодраслих,анедеце.За
тимконстатуједакрајемпрошлогвекадолазидоурушава
њамодернистичкеидејеопривилегованојпозицијидетета
сублимиранојуреченициДецасунашенајвећебогатство.
Дигиталнафотографскаифилмскакамера, закључујеона,
омогућилесудететудасамосталнокреиравлаституслику
светаииндивидуалнемикроисторијемимоауторитетаод
раслихи, тако, активно учествује визуелномуобличавању
слике савремене цивилизације, која пред њега поставља
новеизазовеимногаискушења.

Темељећи интерпретативни дискурс на укрштању разли
читихзначењскихслојевафотографскеслике,односноин
теракцији историјског, социополитичког, културолошког и
уметничкогконтекстањеногнастанкаипостојања,Милан
ка Тодић нам је открила све сложености и контрадикције
не саморазвоја једногмедија, већиконституисања слике
дететаиартикулацијеконструктадетињстваудомаћојсре
дини.Одступајућиодригиднихкомпарацијасатиполошки
истоветнимфотографскимостварењимаевропскепровени
јенције,углавномбазиранихнахронологијипрвенстваили
језичкостилскимсродностима,ауторкауказуједанијепи
тање изолованости и ексклузивитета домаће фотографске
продукцијепримарна темаовекњиге,негопитањеспеци
фичногразвојаједногтематскогсегментауоквирукорпуса
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НасловницакњигеМиланкеТодић
Модернодетеидетињство

српскефотографијеиначинањеговесамоидентификацијеу
односунадруге,коликогодонибилигеографскиивремен
скиблиски.Иакопросторнопревасходновезаназалокални
контекст,овастудијауспешнодекодираморфолошкеииде
олошкематрицесликедететаиконституисањаконструкта
детињстваудобамодернизма,усвимњеговимисторијским,
политичкимиидеолошкиметапама.Затоиндексиранимо
дели њихове репрезентације у медију фотографије нису
једино оперативна иновација којом се превазилази хроно
лошкоизлагањепредмета,негоиплатформазањеговоши
реконтекстуалносагледавање.Инсистирајућинатоме,ау
торка је дала до саданајисцрпнију анализуместаи улоге
фотографске слике детета у домаћој визуелној култури и
уметностимодерногдоба.
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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: 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 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 

УПУТСТВО
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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.

3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

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 
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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. 

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.
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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.

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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