Култура

2015

ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И СОЦИОЛОГИЈУ
КУЛТУРЕ И КУЛТУРНУ ПОЛИТИКУ

ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
КРИЗА НАРАЦИЈЕ

Приредила
др Владислава Гордић Петковић
ИВАН МИЛЕНКОВИЋ
ИВАН МЛАДЕНОВИЋ
СТЕФАН МИЋИЋ
ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ
МАЈА М. ЋУК
МИЛИЦА СТАНКОВИЋ
МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ
БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ ПЕТРОВИЋ
АРИЈАНА ЛУБУРИЋ ЦВИЈАНОВИЋ
ВИКТОРИЈА КРОМБХОЛЦ
ИДА ЈОВИЋ
ДРАГОЉУБ Ж. ПЕРИЋ
ИРЕНА ЂУКИЋ
ПРЕДРАГ РОДИЋ
СОЊА ОЦИЋ
ЈОВАНА КАРАУЛИЋ
МАРИНА ЛУКИЋ ЦВЕТИЋ
ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

149

2015

ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
КРИЗА НАРАЦИЈЕ

Приредио др Александар Прњат

149

ISSN 0023-5164
УДК 316.7

На корици:
Слободанка Ракић Шефер,
Бисери у тајној шкрињи као срце у телу нашем,
уље на платну, 2015.

ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И
СОЦИОЛОГИЈУ КУЛТУРЕ
И КУЛТУРНУ ПОЛИТИКУ

Редакција: др Милош Немањић,
др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић,
др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић,
мр Драгана Мартиновић, мр Слободан Мрђа
Секретар и извршни уредник: Пеђа Пивљанин
Главни уредник: др Александар Прњат
Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић
Лектура и коректура: Завод за културу
Превод на енглески и лектура превода: Tатјана Медић
Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин
Илустрације: слике уметнице Слободанке Ракић Шефер
поводом јубилеја од 40 година уметничког рада
Издавач: Завод за проучавање културног развитка
Одговорни уредник: Марина Лукић Цветић
Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,
тел. 011 2187 637, E-mail: kultura@zaprokul.org.rs
Web site: www.zaprokul.org.rs
Часопис излази тромесечно
Сви текстови у часопису се рецензирају
Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног
развитка, Риге од Фере 4, Београд, рачун 840-713668-11
с назнаком За часопис Култура
КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture
and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Aleksandar Prnjat);
Published quarterly by Center for Study in Cultural
Development, Belgrade, Rige od Fere 4,
tel. (+ 381 11) 2637 565
Штампа: Retro Print d.o.o.,
Душана Вукасовића 74/2, Београд
Тираж: 500
Штампање завршено: децембра 2015. године
ISSN 0023-5164
УДК 316.7
Објављивање овог броја Културе омогућило је
Министарство културе и информисања
Републике Србије

САДРЖАЈ
ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
Приредио др Александар Прњат
Александар Прњат
УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
9
Иван Миленковић
ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА КАО КУЛТУРА ЗАБОРАВА
11
Иван Младеновић
ЏОН РОЛС О ПОЛИТИЧКОЈ КУЛТУРИ
ДЕМОКРАТСКОГ ДРУШТВА
26
Стефан Мићић
ЈАВНИ УМ КАО ОСНОВА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У
ЛИБЕРАЛНИМ ДЕМОКРАТИЈАМА: ИДЕЈА И ПРОБЛЕМИ
39
Јелена Ђурић
ПЕРМАКУЛТУРА КАО НОВА ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
56
Маја М. Ћук
РОДНА ПОЛИТИКА У РОМАНИМА ЛЕТО ПРЕ СУМРАКА
ДОРИС ЛЕСИНГ И ЖИВОТИ ДЕВОЈАКА И ЖЕНА АЛИС
МАНРО
72
Милица Станковић
КОНСТРУКЦИЈА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ КРОЗ КОНЦЕПТ
ИДЕАЛНЕ ЖЕНЕ У САВРЕМЕНОЈ ЖЕНСКОЈ ШТАМПИ У
СРБИЈИ
84

КРИЗА НАРАЦИЈЕ
приредила др Владислава Гордић Петковић
Владислава Гордић Петковић
УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
103
Мирјана Маринковић
НАРАТИВНЕ ИГРЕ ОРХАНА ПАМУКА
107
Бојана Ковачевић Петровић
БУМ И НОВИ ТОКОВИ ХИСПАНОАМЕРИЧКЕ ПРОЗЕ
118
Аријана Лубурић Цвијановић
РАЗУЂЕНОСТ НАРАЦИЈЕ НОВОГ КОСМОПОЛИТСКОГ
РОМАНА: ДЕЈВИД МИЧЕЛ, АТЛАС ОБЛАКА
140

5

САДРЖАЈ
Викторија Кромбхолц
САВРЕМЕНА ПРОЗА У ЧУДНИМ КОСТИМИМА:
МОТИВ ТРАНС-ОДЕВАЊА У РОМАНИМА САРЕ ВОТЕРС
155
Ида Јовић
НАРАТИВНА ТЕХНИКА У РОМАНИМА
ВАШЉИВА ПАЛАТА И ЉУБАВ ЕЛИФ ШАФАК
167
Драгољуб Ж. Перић
НАРАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРИКАЗИВАЊА
ХЕНДИКЕПИРАНОСТИ КАО ДРУГОСТИ У СРПСКОМ
РОМАНУ НА ПОЧЕТКУ ХХI ВЕКА
176
Ирена Ђукић
ВРЕМЕ КРИЗА
193
Предраг Родић
НАРАТИВНИ АСПЕКТИ ХИПЕРТЕКСТА
205

ИСТРАЖИВАЊА
Соња Оцић
ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА
229
Јована Караулић
КОНТЕКСТ МЕДИЈСКОГ СПЕКТАКЛА У
УСЛОВИМА ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ
244

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Марина Лукић Цветић и Драгана Мартиновић
ПРИКАЗИ УМЕТНИЧКИХ ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ ЗАВОДА
ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА У 2015. ГОДИНИ
259

IN MEMORIAM
УСПОМЕНА НА ДУШИЦУ ДУДУ МИЛОВАНОВИЋ
287
УПУТСТВО
291
CONTENTS
295

6

ПОЛИТИЧКА
КУЛТУРА
Приредио
др Александар Прњат

Слободанка Ракић Шефер,
Господарица берићетног храма, уље на платну, 2015.

АЛЕКСАНДАР ПРЊАТ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА:
ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
Под политичком културом стандардно подразумевамо скуп
веровања, вредносних ставова и дискурзивних пракси
који уређује однос одређене заједнице према политичком
систему и политичким процесима у њему. Утолико се
обично говори о политичкој култури различитих држава
или региона, односно одређених група. Понекад је реч о
политичкој култури крупнијих ентитета (нпр. Запада или
Латинске Америке), или о политичкој култури неке особе.
У овом темату питањима политичке културе се прилази из
знатно шире перспективе.
Тако Иван Миленковић синтагму политичка култура
тематизује у односу на културу као нормативан појам, одакле
произлазе питања да ли такво одређење сугерише да нема
културе која је неполитичка, те да ли се политичка култура
супротставља политичкој некултури? Ова разматрања он
уписује између културе сећања и њој супротстављене друге
стране медаље – културе заборава.
Иван Младеновић и Стефан Мићић у својим прилозима
политичку културу разматрају у контексту политичке
филозофије Џона Ролса, односно оних питаања која покреће
његова књига Политички либерализам. Младеновић
анализира Ролсову концепцију политичке културе
демократског друштва. Затим износи и разматра извесне
примедбе Ролсовом схватању везе између политичке
културе демократског друштва и његове концепције
политичке теорије, да би на овоме утемељио сопствену
оцену вредности нормативне политичке теорије. Стефан
Мићић се бави приговорима које је на Ролсову концепцију
изнео Џозеф Раз: мада те приговоре сматра оправданим,
обеснажује Разов закључак о важењу Ролсове теорије.
Јелена Ђурић разматра једну поткултуру – пермакултуру
– која, иако у извесном смислу осуђена на маргиналност,
ипак представља некакав коректив постојећој либералној
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политичкој култури и има, како ауторка сматра, потенцијал
да прерасте у посебну политичку културу.
Маја Ћук и Милица Станковић у својим текстовима
политичкој култури прилазе из феминистичког угла. Маја
Ћук ишчитава романе Лето пре сумрака Дорис Лесинг
и Животи девојака и жена Алис Манро из перспективе
родне политике. Утемељујући своје паралелно читање ових
књижевних дела на истраживању сексуалних политика које
је изнела Кејт Милет, Маја Ћук уочава њихове значајне
паралеле управо у мотиву наметања социјалних улога и
идентитета протагонисткињама од стране доминантно
патријахалне културе. Милица Станковић истражује
конструкцију идеалне жене (у једном случају еманциповане,
у другом мање-више традиционалне) у два гламурозна
женска часописа данашње Србије, закључујући да се, и
поред разлика, у оба случаја заправо понавља исти родни
стереотип.

Слободанка Ракић Шефер,
Корпе пуне миља, уље на платну, 2015.
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Универзитет у Београду,
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ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
КАО КУЛТУРА ЗАБОРАВА
Сажетак: Ако је рад на прошлости битан сегмент сваке култу
ре, онда би се политика могла одредити као управљање сећањем.
Полазећи од Ничеовог појма ресантимана и Делезовог читања Ни
чеа, овај текст настоји да покаже на који начин и под којим усло
вима политика артикулише циљеве неке културе. Здрава, активна,
продуктивна култура, обликује сувереног и самосвесног грађани
на, слободног појединца који уме да реагује. Култура ресантимана,
томе насупрот, ствара заједницу поданика који, према ничеанскоделезовској формули, не активирају своју реакцију у име петрифи
коване прошлости. Окамењеном и инструментализованом сећању
Ниче супротставља моћ заборављања као својеврсни лек.
Кључне речи: Ниче, Делез, сећање, заборав, култура, политичка
култура, парадокс
Сећање је загнојена рана.
Ниче

Култура сећања1
Сећање је садржина културе, а култура је облик сећања.
И не само то: култура обликује сећање. Периклов посмрт
ни говор утемељујући је чин једне културе.2 Говорити о
1 Текст је настао у оквиру пројекта Родна равноправност и култура гра
ђанског статуса: историјска и теор ијска утемељења у Србији (број
47021), који финансира Министарство за просвету, науку и технолошки
развој Републике Србије.
2 О жанру посмртног говора у Атини видети бриљантну књигу: Loraux,
N. (1993) L’Invention d’Athènes: Histoire de l’oraison funébre dans la cité
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култури сећања утолико је својеврсни плеон
 азам. Прошлост
је најјача временска димензија културе. Нестабилна сада
шњост и неизвесна будућност стоје на њој као на раменима
дива. Истовремено, однос културе према прошлости упућу
је на виталност те културе, ако је отворена, односно на њену
склеротичност, ако је затворена. Као активна, култура увек
тумачи прошлост, што не само да прошлост увек чини неиз
весном и никад недовршеном димензијом – иако се, разуме
се, оно што се догодило догодило на неповратан начин – већ
и културу легитимише као стваралачку, гипку, отворену, ин
терпретативно самосвесну. С друге стране, ако се схвати као
оно што цементира, или армира прошлост, када делује као
произвољни тумач прошлости у чијем се тумачењу меша
ју мит, фантазмагорија и чињенице (као у недавном поку
шају „константинизације” српске културе), таква култура је
склеротична, стереотипизована, нездрава. Таква култура не
реагује, него памти. Она не делује, него вежба своје мнемо
техничке способности. Здрава култура памти и уме да за
боравља. Ритуали у којима преовлађује анахроност – трке
коњима у Сиени, рецимо, или „Сињска алка” у Сињу – не
упућују на јуначку прошлост, нити су сећање у јаком сми
слу, већ сведоче о делотворном забораву. Ритуали европских
краљевина, рецимо, нису дозивање „боље прошлости”, већ
културално обликовање сећања. Ту је реч, наизглед парадок
сално, о снази заборава. Али ако једна култура, иста она,
рецимо, која 300 година негује „Сињску алку”, пристане
на културално петрификовање проблематичног ратног по
хода из ближе прошлости, та интерпретативна културална
интервенција брка прошлост и садашњост утирући крајње
небезбедне путеве ка будућности.3 У неслободној, збуње
ној култури, сећање се преплиће са садашњошћу и, у том
преплитању, садашњост поприма чудовишне облике, обли
ке без јасних одређења, по мало као фигуре на Пикасовим
сликама које фигуре у себи сједињују више временских ди
мензија и просторних перспектива, па нога без проблема
classique, Paris: Payot.
3 Овде, дабоме, одредница „ближа прошлост” није кључна. Новустано
вљени празник у Србији, такозвани празник државности, настоји да
уведе у колективно сећање дан када је донесен Сретењски Устав, дакле
догађај од пре два века. И та културална интервенција грубо брка ни
вое. О бркању нивоу и смислу понављања видети бриљантну анализу:
Делеза, Ж. (2009) Разлика и понављање, превод Миленковић, И., Бео
град: Федон, стр. 14. „Привидни парадокс празника јесте: поновити ’оно
што не може почети изнова’, ’што се не може поновити’. Не додавати
неки други и трећи пут ономе што се догодило први пут, већ први пут
усмерити ка ’ентој’ моћи.” Хрватски и српски пример, међутим, упућу
је да су културалне интервенције изашле из парадокса и унификовале,
петрификовале сингуларност.
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извире с места где се, обично, на људском телу налази уво.
Чудовиште није, напросто, оно што одступа од нормалног
(Адолф Ајхман није чудовиште, како упозорава Хана Арент,
зло није чудовишно, оно је банално), већ оно што се опире
одређењима (Ајхман је недохватљив не зато што је фасци
нантан, као Сократ рецимо, већ зато што је баналан; Ајхман
је, захваљујући својој безобличности, био у стању да беско
начно узмиче, да истрајно измиче сваком облику, да се не
престано позива на одсуство одговорности, на то да он није
био у стању да донесе одлуку, дакле није био кадар за поли
тички чин; и то је било тачно, њега је нацистичка култура
обликовала не као грађанина, већ као послушног поданика).
На овом месту отвара се парадокс својстава. С једне стране
грађански идентитет јесте апстрактан и дефинише се упра
во одсуством унапред датих својстава. Модерни грађанин је
форма чија садржина није унапред одређена, те одговорност
за садржину сноси сам појединац. С друге стране, иако фор
ма, грађанин не може бити необликован некаквом културом.
Грађанин је сада појединац који ступа у недовршен, неза
творен, нестабилан однос са културом, стварајући перма
нентну напетост тамо где је некада, дакле у партикуларној
култури, било неупитно уточиште. Однос грађанина и кул
туре није више напросто дат, већ је динамичан, подложан
постављању питања. Грађанин би, утолико, био несвојстве
на својственост, оно што се одређује одсуством културалне
садржине (национално одређење, рецимо, пре одлуке само
га грађанина). Битна је, дакле општа и нужна форма, док је
садржина акцидентална. Ако би се, сада, културална актив
ност одредила као произвођење универзалне форме, једним
циничним преокретом – на којем је, уосталом, инсистирао и
сам Ајхман – дошли бисмо до човека лишеног свих морал
них својстава, одговорног једино за послушно извршавање
налога ауторитета. Али Ајхман није грађанин, јер није обли
кован као активна јединка, већ као послушни пион. Својство
грађанина јесте активност. Несвојствена својственост огле
да се у слободном обликовању погледа на свет, у суочавању
са његовом мноштвеношћу, а не у повлачењу у један разу
мљиви свет. Образовање таквог грађанина циљ је модерне
културе.
Али ко и како одређује циљеве културе, ако је култура већ
одређена, у својој најважнијој димензији, односом према
прошлости, према сећању којим се хомогенизује заједни
ца? И да ли би снага заборава, у тако одређеној култури,
нужно морала да буде негативна величина, или бисмо, зајед
но с Ничеом, могли да мислимо заборав не као пуку инерт
ну, пасивну, неделатну величину, већ као услов могућности
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здравља једне културе? Да ли се, другим речима, можемо
учити забораву?

Циљеви културе
Синтагма „политичка култура” имплицира барем два нега
тивна одређења: 1. придев „политичка” сугерише да култура
може бити и неполитичка; 2. политичка култура супротста
вља се политичкој некултури. На другом месту тврдили смо
да је „политичка култура” својеврсни оксиморон: култура
је увек политичка, нема неполитичке културе.4 „Аутономна
култура” утолико је израз који нуди противречне садржаје.
С једне стране то је плеоназам: култура је, по дефиницији,
аутономна. Култура која није самозаконодавна није култура.
С друге стране то је оксиморон: култура као контекст, као
посебност, никада није аутономна јер она је увек захваћена
у мрежу односа с другим културама.5 Чак и када самој себи
даје законе, она није и самодовољна, аутархична, још ма
ње аутохтона. Апсолутност културе је релативна. Култура
би, утолико, била аутономија зависности. Култура као без
условни услов. Култура као оксиморон. Најзад, „аутономи
ја културе” сугерише и могућност разликовања културе од
других области људскога света, као када говоримо, рецимо,
о аутономији политике, или аутономији уметности. Про
блем је, међутим, што је људски свет, као вештачки свет, као
неприродан свет, увек културалан и не постоји ништа у све
ту одређеном културом што није културални производ. Свет
је култура. То је оно што Хана Арент назива human artifice,
човеков вештачки свет.6 Не постоји тачка изван културе ко
ја би културу одређивала као културу. Култура је саморефе
ренцијални систем. Дефиниција културе, свака дефиниција,
било која од небројено много дефиниција, увек је већ култу
рално одређена.7 Дефиниција културе сама је култура, дефи
ниција културе јесте култура. Некултура је такође култура.
4 Миленковић, И. Политизација културе и култура политизације, у: Кул
тура, род, грађански статус, ур. Духачек, Д. и Лончаревић, К. (2012),
Беог рад: Центар за студије рода и политике, Универзитет у Беог раду,
Факултет политичких наук а.
5 О култури као контексту видети: Миленковић, И. (2015) Парадокси кон
текста: хетеротопије Мишела Фукоа, Култура бр. 147, Беог рад: Завод за
проуч
 авање културног развитка.
6 Arendt, H. (1958) Conditio humana, Chicago/London: The University of
Chicago Press, р. 88, 136.
7 Вероватно најобухватнији покушај да се на једном месту обух вати што
већи број дефиниција културе и даље је студија: Kroeber, A. L. and Kluc
khohn, C. (1952) Culture: a critical review of concepts and definitions, Pa
pers, 47 (1), Cambridge, Mass: Peab ody Museum of Archaeology and Ethno
logy. Истовремено, тај рад показује у којој мери је дефиниција културе
културално одређена, дакле саморефлексивна и самореференцијална.
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Говорити о аутономији културе, дакле, има смисла само ако
културу настојимо одвојити од природе, али ту се изнова
сусрећемо с негативним одређењем, већ садржаним у појму
културе: култура није природа.
Друга импликација, по којој се политичка култура супрот
ставља политичкој некултури, препознаје се као мањак ви
соке културе код политичких представника одређене зајед
нице. Колоквијалније, реч је о некултурним људима. Када
је владајућа политичка каста обликована елементарном, или
примитивном културом, што значи културом која још није
доспела до саморефлексије – етничка припадност као најви
ши израз заједништва, на пример – она не успева културу да
разуме као моћ обликовања, као процес образовања, а наро
чито самооб
 разовања грађана и заједнице. У примитивним
облицима културе природност се не да разлучити од култу
ралних конструката. Штавише, управо је природност најви
ши циљ културе. У тим случајевима оно политичко схвата
се на начин Карла Шмита, као произвођење непријатеља,
односно као систем идентификација које претходе самом
политичком. Оваква политика, утолико, не носи еманципа
торски, већ конзервативни и конзервирајући карактер.8 Не
достатак политичке културе се, дакле, у овом случају разу
ме као недостатак културе уопште. Озбиљније је, међутим,
што тај и такав недостатак упућује на недостатак смисла за
политичко, на политичку неписменост, односно на недоста
так смисла политичког, те се речени недостатак, унеколико
парадоксално, показује као деполитизовање онога што би
имало бити еминентно политичким: јавни се простор при
ватизује и персонификује, а заједница се окупља око лично
сти, а не политичког представника, или политичке фигуре.
Веберов харизматски вођа, односно његова подврста оличе
на у „слободном демагогу”, у име своје харизме деполити
зује јавни простор, те његова харизма ступа на место испра
жњено од политичког.9 Најозбиљнија последица недостатка
8 Упорeдити: Шмит, К. (2001) Појам политичког, норма и одлука, превод
Баста, Д., Београд: Филип Вишњић. Овако артикулисаном појму поли
тичког најпрородорније се супротставља Жак Рансијер уводећи разлику
између политике и полиције, при чему се „полиција” појављује као оно
што учвршћује поредак који почива на неуп
 итним идентитетима, док
се политика појављује као оно што еманципује од идентитета и нуди
„немогуће идентификације” као par excellence политички гест. О „немо
гућим идентификацијама” видети: Milenković, I. (2014) Nemoguće iden
tifik acije Jacques-a Rancièr-a, Up & Undergrou nd бр. 25/26, Zagreb. Упо
редити: Рансијер, Ж (2012) На рубовима политичког, Београд: Федон;
Рансијер, Ж. (2014) Несагласност, превод Миленковић, И., Беог рад:
Федон.
9 Вебер, М. (1998) Политика као позив, Духовни рад као позив, превод
Јанић, Д., Сремски Карловци/Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
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политичке културе, међутим, огледа се у произвољним и
погубним настојањима да се контролишу временске димен
зије: злоуп
 отреба прошлости, занемаривање садашњости и
одсуство будућности константе су деполитизоване културе.
Без политичке културе није могуће схватити циљеве одре
ђене политичке заједнице, начине на које она функцион
 и
ше, нити је могуће организовати функционалну политичку
заједницу која би имала јасну прошлост, динамичну сада
шњост и изгледну будућност. Однос према прошлости, ди
намизовање садашњости и обећање будућности улазе у де
финицију политичке културе.
Политичка култура, тај плеоназам, смисао задобија из циља
који је уписан у појам културе. Придев „политичка” упућује
на онога ко одређује циљеве културе. Код Канта се, реци
мо, циљеви природе поклапају са циљевима културе, те би
управо природа била та која одређује циљеве културе, а не
некаква политичка структура, још мање политички аутори
тет. Грађанско друштво је, утолико, својеврсно средство које
би довело до остварења „скривеног плана природе”, до са
вршеног државног поретка.10 Такву поставку о поклапању
Кант, међутим, може да одржи по цену парадокса, уводећи
хтење и знање у појам природе, а појам недруштвености у
појам друштва.11 Идеја по којој су култура, уметност, најлеп
ши друштвени поредак, па и слобода, учинак недруштвено
сти, „која саму себе присиљава да се подвргне стези и да
тако изнуђеном вештином омогући да се потпуно развију
клице природе”12, није друго него имплицитно признање –
„изнуђена вештина”, дакле култура, политика – да је култу
ра самореференцијални систем. Оно политичко упућује на
идеолошки, позитиван моменат артикулације циља одређене
културе, те на избор начина образовања како појединца, та
ко и заједнице, на велику причу о обликовању.13 Читава про
свећеност, уосталом, чији највиши израз добијамо с Кантом,
управо и јесте велика прича о самооб
 разовању, о култури,
а не о трансцендентном ауторитету, као покретачу самоо
бразовања. У том погледу Ниче нипошто није супротност
Стојановића, стр. 106.
10 Кант, И. (1974) Идеја опште историје усмерене ка остварењу светског
грађанскг поретка, ум и слобода, превод Баста, Д., Београд: Култура,
став 8, стр. 36.
11 Исто, ставови 4 и 5, стр. 32-33.
12 Исто, став 5, стр. 33.
13 Одличан преглед појма културе као процеса образовања даје Алексан
дар Добријевић у књизи Између образовања и самообразовања, Крајина
плус, Бања Лука 2010. Такође: Димић, З. (2013) Рађање идеје универ
зитета, Сремски Карловци/Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића.
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духу просветитељства, него један од најбољих његових из
данака. Према знаменитом Ничеовом одређењу, култура
је активност обликовања. Сврха културе био би активан и
слободан човек, „суверена јединка која је само себи слич
на, која се моралности морала (Sittlichkeit der Sitte) поново
ослободила, аутономна, надморална (übersittliche) јединка
(јер ’аутономна’ и ’морална’ се узајамно искључују), украт
ко: човек независне и истрајне воље који сме да обећа...”14.
Или, у Делезовом читању овог мотива, „производ културе
није човек који се повинује закону, већ суверени појединац и
законодавац који се дефинише преко моћи над самим собом,
над судбином, над законом: слободан, лак, неодговоран”15.
Како, међутим, разумети ова места, јер, чини се, један од не
спорних циљева културе, барем онако како нам предаје дуга
традиција која сеже од Платона и Аристотела, преко Лока и
Канта до Џона Ролса, јесте стварање одговорног и моралног
појединца, одговорне, моралне и праведне заједнице. Ниче,
међутим, уводи нови појмовни поредак. Њега занима однос
сила, игра акције и реакције, те оно што назива здравом кул
туром, културом која се посматра са историјског станови
шта. Посматрати, пак, културу са историјског становишта,
значи видети да у култури не постоје нужности, да не посто
ји ништа суштинско неке културе, већ да је она увек процес
обликовања и, пре свега, самообликовања.

Ресантиман и деполитизација културе
Нормално или здраво стање одређене културе, односно по
литичке заједнице, карактерише отворен и пожељан однос
акције и реакције: свака акција захтева реакцију и свака ре
акција ограничава акцију. Реакција успорава акцију, а акци
ја убрзава реакцију. То је ноторни физички закон који важи
и за организовану политичку заједницу. Уколико, рецимо,
власт својом акцијом наноси штету заједници, реакција је
ту да постави брани и, ако је могуће, штету ублажи или ума
њи. У уређењу демократског типа (демократске културе)
опозиција је институционализована реакција. У аутократ
ском поретку, пак, реакција је непожељан политички гест,
а култура функционише само као елемент хомогенизације
политичке заједнице, дакле култура пасивизује и деполити
зује, обликује пасивну јединку која не само да не реагује,
већ реаг ује једино када треба сузбити некакву или нечију
14 Ниче, Ф. (1993) Генеалогија морала, превод Ерњаковић, Г., Бео
град: Српска књижевна задруга, II, 2, стр. 270. Упорeдити: Делез, Ж.
(1999) Ниче и филозофија, превод Стојановић, С., Београд: Плато,
стр. 162-163.
15 Делез, Ж. нав. дело, стр. 163.
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реакцију. Комунисти су, у том погледу, били јасни: реакци
ју ваља затрти, а култура служи изградњи новог, социјали
стичког (нат)човека, човека непрестане и неупитне акције,
човека који не реагује (осим на реакцију) јер нема на шта
да реаг ује будући да је он једини и неприкосновени субјект
акције.16 Совјетска култура, рецимо, имала је јасан задатак
што га је артикулисала институционализована политичка
воља (дакле не из духа саме културе, из онога што Вебер зо
ве „вечно јуче”17, већ из духа комунистичке клике): створити
новог човека. Тај човек је, међутим, суштински деполитизо
ван јер он има извршавати налог вође, централног комите
та, или комесара. Совјетска култура није остављала могућ
ности, она није образовала за избор, већ за послушност, за
оно Боесијеов о добровољно ропство. Без слободе нема ни
политике. Једва да је потребно рећи да сваки тоталитарни,
или ауторитарни систем, тежи успостављању новог човека
обликованог једном културом и једним културалним наче
лом. Бити проглашен реакцинаром у социјалистичкој Југо
славији, на пример, значило је грађанску, а у почецима успо
стављања новог поретка и сасвим стварну смрт. Реакција се
препознавала не само на политичком плану у виду супрот
стављања новоуспостављеној власти, већ и као носилац „ре
акционарне културе”. Култура је, у тоталитарном поретку,
потчињена политички одређеним циљевима, с тим што ци
љеве артикулише појединац, вођа, Führer, duce, или клика
окупљена око њега.18 У тоталитарном поретку политика
стиче аутономију у односу на културу, што нарочито важи за
комунистички тоталитаризам: тамо је политика наступала у
име универзалних принципа, те се културално наслеђе, уто
лико, већ по дефиницији имало сматрати реакционарним,
16 Онај бењаминовски парадокс штрајка који је (штрајк), истовремено, и у
радном процесу и изван њега, обус тавом рада радници се боре за рад, у
обрнутом смислу присутан је и у комуниситчкој варијанти власништва
над средствима за производњу. Наим
 е, ако су радници власници тих
средстава штрајк је, по дефиницији, бесмислен. У тоталитарној култури
је, дакле, реакција бесмислена пошто постоји само акција, само делат
ност субјеката културе.
17 Вебер, М. нав. дело, стр. 104.
18 Мартин Малиа ће, у нешто ширем контексту, хотећи да направи разли
ку између комунистичког и нацистичког тоталитаризма, да проговори о
„генеричком комунизму”, док се, по његовом мишљењу, теза о некаквом
„генеричком фашизму” заправо не може одржати. Комунистички режи
ми су, наиме, имали неколико заједничких црта, док су фашизми, у том
погледу, били разуђенији. Овом разликовању Малиа приступа из пер
спективе појма зла, али нама се чини да се ово разликовање да одржати
и кроз анализу улоге културе у ова два тоталитарна поретка. Упоредити:
Малиа, М. Нацизам – комунизам: скица за поређење, у: Мање зло. Мо
рални приступи праксама геноцида, ур. Хелмут, Д. и Моцкин, Г. (2005),
Беог рад/Загреб: Беог радски круг/Мултимедијални институт, стр. 15 и
даље.
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одвећ неун
 иверзалним, посебним, национ
 алним, да би мо
гло бити озбиљније размене између политике и културе.19
Нацизам се, томе насупрот, ослањао на чврсте културалне
темеље, на оно „вечно јуче”: расна теорија је „достигнуће”
културе. Утолико су оба модела имала логор као своју па
радигму, као место за реакцију, као оно без чега не би мо
гли да постоје јер, строго узев, у тим моделима на делу није
била политичка култура, већ, у случају комунизма, полити
ка одвојена од културе, а у случају фашизма/нацизма поли
тика културализована до убилачких граница. У комунизму
је политичком интервенцијом одрезана прошлост и читава
се грађевина ослањала на обећање боље будућности, у на
цизму се, пак, према политичком тумачењу, делало из духа
митске прошлости. У оба случаја, међутим, култура мора
бити деполитизована, односно банализована. С једне стране
култура задржава своју основну функцију обликовања, али
као потпуно зависна од воље вође она ту функцију не испу
њава на терену слободе, нити је слобода њен циљ. Другим
речима, без слободне сфере јавности, култура није политич
ка. Култура без реакције у себи своди се на пуку дресуру,
на свој, што би рекао Ниче, праисторијски период, уроње
ност у „моралност морала”.20 Разлика између поштеног со
вјетског грађанина који је прошао курс совјетске културе и
добро истренираног тигра који, уз пуцкетање бича, скаче
кроз пламени обруч, није лако уочљива. Циљ тоталитарне
културе није слободан, самосвестан појединац, већ суверена
заједница робова. Тамо, дакле, где изостаје реакција свака
је акција легитимна већ тиме што је акција. Самим тим она
је праведна и најбоља. У таквом поретку речи и ствари, ме
ђутим, нема ничег здравог. На делу је начело ресантимана.
Ресантиман је одсуство активирања реакције. И реакција је
некаква акција, узвраћање. Узвратити, одреаговати, значи
активирати реакцију. Али ако се реакција не активира, ако
изостане било из ког разлога – страх, лењост, глупост, наси
ље (одмах ваља додати да су данас, у ономе што је остало од
јавне сцене у Србији, на делу сва четири разлога) – главну
реч преузима начело ресантимана: не реаговати.21 Реакција
19 Цветан Тодоров, додуше, сматра да је реч о бркању интернационалног
и универзалног, те сматра да је комунистички партикуларизам једнак
фашистичком. Тодоров, Ц. (2005) Употребе и злоупотребе поређења, у:
Мање зло. Морални приступи праксама геноцида, ур. Хелмут, Д. и Моц
кин, Г. (2005), Београд/Загреб: Београдски круг/Мултимедијални инсти
тут, стр. 47.
20 Упоредити: Делез, Ж. нав. дело, стр. 158 и даље.
21 Књига Философија паланке Радомира Константовића (Београд: Откро
вење 2004) показује да је нереаговање кључно својство, принцип духа
паланке. Последица је нихилистички став према животу као могућно
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која не активира сопствени одговор на акцију остаје непо
кретна, парализована, неделатна. Одсуство реакције ко
румпира и саму акцију која, будући да не наилази на отпор,
постаје инертна, самосврховита, у својој разобручености
пасивна, као свемирска летелица која је савладала отпор Зе
мљине теже и атмосфере и сада, ношена сопственим зама
хом, плута свемиром. Без отпора акција постаје реактивна:
она не производи, не ствара, она чека да буде покренута и, у
свом чекању, постаје осетљива на оно што долази из сећања.
Неактивном заједницом, као и неактивним човеком, почи
њу да овладавају трагови прошлости. Тај феномен познат је
код старијих људи који се јасније сећају давне прошлости
него онога шта су радили пре два сата. Реалност, због тога,
постаје иста јер се не оправдава непрестаним преобража
јем, већ се окамењује да би вечито одговарала себи самој, да
би била једнака себи. Реалност и прошлост улазе у нездрав
симбиотички однос у којем се реалност оправдава прошло
шћу, док се и сама прошлост стврдњава, постаје крути знак
(стереотип) на који се ставља забрана тумачења: нема се
шта тумачити пошто се све догодио управо онако како се
догодило, неповратно.
Као лек против петрификовања живота, против навале
сећања, Ниче нуди заборав.

Култура заборава
Заборав није пуко негативно одређење, сугерише Ниче, које
се разуме као некакав мањак, недостатак, неприсуство, или
одсуство памћења, већ је заборав позитивна сила која се су
протставља пасивности на коју је позива чудесно памћење.
„Без заборавности”, пише Ниче, „не би могло бити никакве
среће, ни ведрине, ни наде, ни поноса, па ни садашњости”22.
Оваква интервенција најдиректније се супротставља култу
ри сећања, оној културалној делатности која је готово упи
сана у наш културални код. По том одређењу култура јесте
сећање, чување и обликовање сећања, организовање сећања
сти и затварање у „реализам”. Није, дакле, нихилизам пуко порицање
моралних вредности, већ порицање активности која вредности преобра
жава, порицање могућности, „порицање времена“ (стр. 83), порицање
активне културе у име фетишизирања реалности (стр. 82). Упоредити:
Делез, нав. дело, стр. 175 и даље: Нихилизам није небиће, већ ништавна
вредност, дакле вредност коју инаугурише дух паланке, банална вред
ност, неполитичка вредност. Проблеми савремене етике, нарочито оно
га што долази са енглеског говорног подручја, биоет ика рецимо, сво
де се на то што остају у огради „моралности морала”, што настоје да
етичке проблеме извуку из историје, да им одузму временитост, њихову
политичку димензију.
22 Ниче, Ф. нав. дело, II, 1, стр. 268-269.
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као политичка делатност.23 Заједнице су увек заједнице се
ћања. Но, ако то није спорно, проблеми почињу оног тре
нутка када поставимо питање ко одређује шта ће се пам
тити, због чега и на који начин? Најзад, парафразирајући
знамениту Лајбницову дилему, можемо питати „зашто пре
памћење, а не заборав”? Ако је сећање политичка величина,
зашто и заборављање не би могло бити политички пројекат,
под условом, додуше, да идеја заборава не долази из већ по
знате перспективе која би да у заборав гурне оно непријат
но у прошлости, као кад појединац жели да заборави лошу
прошлост? Тамо где постоји мање или више јасна стратегија
заборава, та стратегија почива на истим механизмима на ко
јима почива и пројекат сећања, наим
 е на претходно датим
идентитетима и на познатим идентификацијама. У „теорији
заборава”, међутим, кључни моменат је разидентификација.
Заборав је, сугерише Ниче, активност. „Заборав никако није
само обична vis inertiae, како то верују површни људи; она
је, напротив, активна, у најстрожем смислу позитивна моћ
кочења којој треба да захвалимо да нам оно што смо само
ми доживели, искусили, усвојили, у фази варења (...) стиже
до свести исто тако мало као читав хиљадоструки процес у
коме се збива наше телесно исхрањивање, такозвано ’утело
вљавање’”24. Као активност заборав је својеврсна „чуварка”,
или „вратарка” која спречава мешање два реактивна апара
та.25 С једне стране, дакле, свест је увек реактивна, она при
ма спољашње надражаје, али у себи, као што је раније пока
зано, садржи две приматељске димензије: једну која реаг ује
одмах, која, дакле, постаје реакција не присутни надражај
или непосредну слику предмета (свест у ужем смислу), онај
део свести који не реаг ује на трагове – јер трагови долазе
из подсвести, из оног несвесног, они се пењу до свести –
23 Изврсну критику културе као петрификаторке, чуварке сећања, може
мо пронаћи у књизи: Асман, А. (2013) Дуга сенка прошлости, превод
Гојковић, Д., Београд: XX век, као и изврсном у тексту: Павићевић, Ђ.
Политичко памћење: нормалан случај у патологији, у: Ђерић, Г. (2009)
Памћење и носталгија, Београд: Институт за филозофију и друштвену
теорију и Филип Вишњић, стр. 115-137.
24 Ниче, Ф. нав. дело, II, 1, стр. 268. Упоредити: Ниче, Ф. (2006) О користи
и штети историје за живот, у: Несавремена разматрања, превод Баста,
Д., Београд: Плато, стр. 77-78: „И код најмање и код највеће среће свагда
постоји нешто услед чега срећа постаје срећа: моћ заборављања, или,
ученије изражено, моћ да се током њеног трајања осећамо неисторијски.
Ко не може да застане на прагу тренутка, заборављајући сву прошлост,
ко није кадар да као богиња победе без вртоглавице и страха стоји на
једној тачки, тај никада неће знати шта је срећа, још горе: он никада не
ће учинити нешто што ће друге усрећити. (...) сасвим је немогуће да се
уопште живи без заборава” (стр. 78).
25 Ниче, Ф. нав. дело, II, 1, стр. 268; Упоредити: Делез, Ж, нав, дело,
стр. 135.
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већ „обнавља покорицу увек свеже пријемчивости” праве
ћи места за ново26; с друге стране, пак, имамо реакцију на
мнемоничке трагове, на надражаје који долазе из несвесног,
дакле из прошлости. Иако у основи реактивна, свест може
да покрене реакцију и тада постаје нешто активно, односно,
прецизније, (само)активирано. До „закрчења”, међутим, до
лази када мнемонички трагови навру у свест с таквом си
лином и у таквој количини да она, напросто, престане да
функционише нормално. Будући преплављена мнемонич
ки траговима, она више није у стању да прима надражаје
споља, садашње надражаје, него је потпуно окренута ономе
што долази изнутра, из ње саме, из ускладиштене прошло
сти. Услед закрчења путева, рецептивни апарат почиње да
бива нефункционалан, долази до функцион
 алног пореме
ћаја: очи, иако гледају, не виде, уши, иако слушају, не чују,
здрав разум више не значи ништа, а дотад препознатљиви и
блиски облици (Хрват, Србин) постају чудовишта бића та
ме, зло (усташа, четник), уза све пратеће феномене самои
дентификација. Свест се усредсређује на оно што је било и
то прошло доживљава као оно што јесте, док се садашњост,
или оно што јесте, претвара у далек и неразговетан шум, у
непријатељску могућност која ремети самодовољност кон
темплације прошлог. Тада је немогуће дати обећање, једну
од највиших људских активности, јер живот човека прошло
сти је „имперфекат што се никада не завршава”27. Онај код
кога је апарат за заборављање оштећен, код кога престане
да ради, „може се упоредити (и не само упоредити) с чове
ком с лошим варењем: на крају ништа више не може да се
свари”28, односно ни са чим не може да изађе „накрај”.
Образовати активног, дакле самосвесног, сувереног поје
динца, грађанина, значи научити га да се одуп
 ре колектив
ном сећању. То је појединац који савлађује страх од могућих
последица – изопштење из заједнице, политичка репресија
– да би афирмисао вредност заборава. Не сећати се онога
чега се сви сећању, цара Константина, косовске битке, Га
врила Принципа, јуначког ратног похода на цивиле – непри
стајање на склоп (agencement)29 који нас увек већ унапред
одређује, па дакле ни на сећање, већ на делотворни заборав.
Како, међутим, уградити „теорију заборава” у културу која
се одређује сећањем? Одговор даје управо Аристотел својом
дефиницијом грађанина који се, истовремено, учи владању
26 Исто.
27 Ниче, Ф. нав. дело, стр.78.
28 Ниче, Ф. нав. дело, II, 1, стр. 269 (превод измењен).
29 Упоредити: Делез, Ж. и Парне, К. (2010) Дијалози, превод Петронић, О.,
Беог рад: Федон, стр. 30, 89-96.
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и учи се томе да се њиме влада.30 Тек тада он може бити она
суверена Ничеова јединка „која је само себи слична”, „ауто
номна и надморална”, што, никако не значи аморална. Амо
рална јединка не уочава односе у заједници. Аристотелов
грађанин, међутим, зна да постоје извесна правила, правила
која учи, али он учи и да је законодавац, да је, као политич
ко биће, онај ко доноси одлуке. Законодавац зна да је закон
увек пред његовим погледом, да његов закон захтева реак
цију, да је та реакција потребна његовом закону. Ничеова
реч „неодг оворан”, утолико, не значи онај ко закон не по
штује, већ онај ко је у стању да закон донесе. Он зна да мора
да заборави оно на чему почива морал, вредност из које мо
рал црпе снагу, дакле моралност самога морала, да би раскр
чио простор за ново. Он зна да култура мора бити гипка да
би, уопште, била делотворна. Томе насупрот, склеротизова
на култура своју делотворност показује у самодеструкцији.
Зато је потребно заборављати. У пројекту заборављања не
ма јемстава, али неизвесност и јесте одлика републиканског
образовања, тог образовања за мноштвеност у којем, уместо
јемстава и олаких обећања, постоје само обезбеђени путеви.
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If dealing with our past is a significant segment of every culture
then politics could be defined as directing our memory. Starting with
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ЏОН РОЛС О ПОЛИТИЧКОЈ
КУЛТУРИ ДЕМОКРАТСКОГ
ДРУШТВА
Сажетак: У овом чланку бавимо се разматрањем улоге коју по
литичка култура демократског друштва има у оквиру Ролсове
касније филозофије политике. У првом делу чланка анализирамо
Ролсово становиште онако како је презентовано у његовој књи
зи Политички либерализам. По Ролсовом схватању, основна уло
га политичке културе демократског друштва састоји се у томе
да је она извор идеја и принципа који могу бити од помоћи поли
тичкој теорији за формулисање адекватне политичке концепције
правде за добро уређено демократско друштво. У остатку рада
износимо неке критичке примедбе у погледу Ролсовог схватања ве
зе између политичке културе демократског друштва и политичке
теорије. У том контексту нудимо наше виђење улоге нормативне
политичке теорије.
Kључне речи: политичка култура, демократско друштво,
правда, нормативност

Џон Ролс (J. Rawls) у својој књизи Политички либерали
зам, представља процес формулисања и прихватања одго
варајуће концепције правде за добро уређено демократско
друштво који би се одвијао у две фазе.1 У првој фази тражи
се одговор на питање која концепције правде би била од
говарајућа за слободне и једнаке грађане који су подељени
својим етичким, религиозним и филозофским уверењима,
1 Текст је настао као резултат рада на пројектима бр. 43007 и бр. 41004,
које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.

26

ИВАН МЛАДЕНОВИЋ
или ониме што Ролс једноставније назива свеоб
 ухватним
доктринама. У другој фази тражи се одговор на питање да
ли би ту концепцију правде сваки грађанин могао да при
хвати полазећи од своје свеобухватне доктрине, тако да та
концепција буде средиште преклапајућег консензуса.2 Овај
преклапајући консензус чинио би основ стабилности добро
уређеног демократског друштва. Међутим, да би се дошло
до одговора на прво питање, Ролс сматра да одговарајућа
концепција правде мора бити политичка. То значи да се она
не може у потпуности ослањати на вредности неке одређене
свеобухватне доктрине. Ако би се изводила из неке одређене
свеобухватне доктрине, грађани који не деле иста уверења
могли би разложно да одбаце дату концепцију правде као
неадекватну за добро уређено демократско друштво. Са
мим тим, дата концепција правде не може да послужи као
основа преклапајућег консензуса. Дакле, да би се дошло до
адекватне концепције правде за демократско друштво или
уставну демократију, неопходно је ослонити се искључиво
на политичке вредности и то оне које су прихватљиве за све
грађане без обзира на њихова етичка, религиозна и фило
зофска уверења. Али то ствара проблем. Поставља се пи
тање извора и садржаја тих политичких вредности које би
биле прихватљиве за све грађанe.
Управо у трагању за извором таквих вредности, Ролс гово
ри о политичкој култури демократског друштва. Скуп идеја
и пракси које припадају политичкој култури демократског
друштва је нешто што је, по Ролсовом схватању, барем им
плицитно заједничко за све грађане који у таквом друштву
живе. Или како он то каже, „јавна култура представља за
једнички фундус имплицитно признатих основних идеја и
принципа”.3 Он наводи два примера како би илустровао шта
садржи овај фундус идеја и принципа.4 На пример, верска
2 Прецизности ради, требало би рећи да овај консензус, по Ролсовом схва
тању, укључује само разложне свеобухватне доктрине. Због поједноста
вљивања, на овом месту и даље говоримо само о свеобухватним док
тринама. Основна разлика састоји се у томе да су разложне свеобухва
тне доктрине оне које нису у супротности са демократским уређењем,
док су неразложне оне које одбацују демократски поредак и његове
вредности.
3 Ролс, Џ. (1998) Политички либерализам, Београд: Филип Вишњић,
стр. 40.
4 Занимљиво је да Ролс не нуди неки опширнији списак елемената од ко
јих се састоји политичка култура демократског друштва. Липсет и Леј
кин на следећи начин описују главне елементе демократске политичке
културе: „Демократија имплицира једну одређену политичку културу,
а то је демократска култура. Она се састоји у томе да човек прихвати
владавину закона, да прихвати да опозицију треба толерисати, разли
ке у мишљењима поштовати; да не жури са инсистирањем да је нека
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толеранција и неприхватљивост ропства су нешто што се
имплицитно претпоставља у оквирима демократског дру
штва. Ролс сматра да се полазећи од уверења која су импли
цитно садржана у политичкој култури демократског дру
штва може формулисати политичка концепција правде која
би била прихватљива за све грађане. Основа за ово очекива
ње налази се у томе да грађани уверења од којих се политич
ка концепција правде састоји већ имплицитно прихватају и
не сматрају супротним својим другим уверењима. Другим
речима, задатак који политички теоретичар има пред со
бом јесте да експлицира одређена политичка уверења која
су имплицитно садржана у политичкој култури демократ
ског друштва. И друго, политички теор етичар има задатак
да та уверења уобличи у једну кохерентну целину која нуди
адекватну концепцију правде за добро уређено демократско
друштво. Ролс у том контексту каже да „ми полазимо од већ
устаљених уверења, као што су она која прихватају верску
толеранцију или одбацују ропство и настојимо да основне
идеје и принципе имплицитно садржане у овим уверењима
организујемо у кохерентну политичку концепцију правде”.5
Требало би приметити да је улога политичке културе де
мократског друштва у оквиру Ролсовог политичког учења
ограничена на веома специфичан контекст. Сасвим је логич
но поставити питање да ли политичка култура демократског
друштва има одлучујући значај за одговор на Ролсово друго
питање које се односи на могућност преклапајућег консен
зуса. То би онда било једно практично питање на које би ис
питивање политичке културе демократског друштва могло
да понуди одговор. Ако заиста постоји сагласност око неких
основних идеја и принципа садржаних у политичкој култу
ри демократског друштва, онда и додатна разрада тих прин
ципа тако да се они учине више експлицитним и кохерент
ним, може бити предмет сагласности или онога што Ролс
назива преклапајућим консензусом. Међутим, занимљиво је
да Ролс о политичкој култури демократског друштва уоп
ште не говори у том контексту, већ у контексту одговора на
прво питање – да ли је могуће формулисати политичку кон
цепцију правде која би била одговарајућа за слободне и јед
наке грађане који су подељени својим свеобухватним док
тринама. Ако је то тако, онда се значај политичке културе
тврдња апсолутна истина, да признаје легитимност националних инсти
туција... и да прихвати да што-шта није поуздано познато.” Наведено
према: Липсет, С. М. и Лејкин, Џ. М. (2006) Демократски век, Београд:
Аlexandria Press, стр. 227. За тезу о централном значају политичке кул
туре за демократију видети: Lipset, S. M. (1994) The Social Requis ites of
Democracy Revisited, American Sociological Review 59, pp. 3–5.
5 Ролс, Џ. нав. дело, стр. 40.
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демократског друштва односи превасходно на теоријско
питање формулисања адекватне теор ије правде за устав
ни режим. Улога политичке културе демократског друштва
ограничена је на извор принципа и идеја које политичка тео
рија тек треба да уобличи и учини кохерентним. Самим тим,
улога политичке културе демократског друштва има превас
ходно теоријски значај у оквиру Ролсовог политичког уче
ња. То значи и да критика Ролсовог позивања на политичку
културу демократског друштва треба то да узме у обзир како
не би промашила свој прави циљ. Питање је, међутим, да ли
политичка теорија и то посебно она која је нормативне при
роде нужно мора бити зависна од политичке културе, било
да се ради о демократском или неком другом друштву. Том
питању вратићемо се касније.
На почетку смо истакли да се, по Ролсовом схватању, поли
тичка култура демократског друштва састоји од скупа идеја
и пракси. До сада смо се углавном бавили аспектом поли
тичке културе који се односи на идеје и принципе. Међутим,
Ролс такође сматра да политичка култура поред овог има и
свој институцион
 ални аспект. Ово шире одређење политич
ке културе демократског друштва он формулише на следећи
начин:
„Ова јавна култура обухвата политичке установе уставног
режима и јавну традицију њиховог тумачења (укључујући и
тумачења правосуђа), као и историјске текстове и докумен
те који су општепознати... У демократском друштву постоји
традиција демократске мисли, чији је садржај у најмању ру
ку познат или схватљив просвећеном здравом разуму грађа
на уопште. Основне установе друштва и прихваћене форме
њиховог тумачења сагледавају се као фундус идеја и прин
ципа који су имплицитно заједнички.”6
Ако већ постоји традиција демократске мисли која је оп
штеприхваћена и исто тако традиција заснована на функ
цион
 исању институција уставне демократије, односно јавна
политичка култура демократског друштва која се, како Ролс
каже, „наслеђује од претходних генерација”,7 онда није са
свим јасно зашто је уопште потребна теоријска конструкци
ја политичке концепције правде. Ако је то тако, онда има
мо и сведочанство о стабилности демократског друштва.8
6 Исто, стр. 46.
7 Исто, стр. 59.
8 Џефри Стаут сматра да чак постоји континуит ет између демократске
културе и политичке културе ранијих времена. Он то образлаже чи
њеницом да идеја ауторитета која је карактеристична за раније доба у
демократији није одбачена, већ се уводи додатна идеја да је ауторитет
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Изгледа да Ролс одлучујући значај политичке концепције
правде види у томе што „јавна политичка култура може би
ти дубоко двосмислена”.9
Како разумети овај Ролсов став о двосмислености јавне по
литичке културе? Како би илустровали Ролсову поенту за
држаћемо се на примеру из традиције демократске мисли.
Наим
 е, у оквиру ове традиције централан значај придаје се
вредностима слободе и једнакости. Међутим, упркос томе,
поједини теор етичари у оквиру те традиције примат дају
принципу слободе, док неки други примат дају принципу
једнакости. У том погледу могло би се рећи да је порука о
значају ових принципа коју нам нуди традиција демократ
ске мисли двосмислена, или, боље речено, неодр еђена. Уло
га политичке концепције правде, по Ролсовом разумевању,
јесте да се полазећи од ових идеја које се преузимају из тра
диције демократске мисли формулише једна кохерентна те
орија у којој би наведене двосмислености биле превазиђене.
Он сматра да његова концепција „правде као правичности”
или „правде као непристрасности”, схваћена као политичка
концепција, јесте таква једна теорија која доводи у склад ове
принципе и у исто време има свој практичан значај јер може
да послужи као основ јавне сагласности у добро уређеном
демократском друштву. Ролс читаву ову замисао сумира на
следећи начин:
„Према томе, правда као непристрасност почиње из одређе
них политичких традиција и као своју фундаменталну иде
ју, узима идеју друштва као непристрасног система сарадње
током времена из генерације у генерацију. Ова централна
организацион
 а идеја развија се заједно са две пратеће фун
даменталне идеје: једна је идеја грађана (оних који су укљу
чени у сарадњу) као слободних и једнаких личности; а друга
– идеја добро уређеног друштва као друштва које је ефи
касно регулисано политичком концепцијом правде. Прет
постављамо такође да се ове идеје могу разрадити у поли
тичку концепцију правде која може да добије подршку пре
клапајућег консензуса. Такав консензус се састоји од свих
разложних супротстављених религијских, филозофских и
моралних доктрина, које ће вероватно трајати генерација
ма и задобити значајан број присталица у мање или више
праведном уставном режиму, режиму у коме је критеријум
правде критеријум саме политичке концепције”.10
нешто што је подложно преиспитивању. Видети: Stout, J. The Emergence
of Modern Democratic Culture, in: Democracy and Tradition, еd. Stout, J.
(2004), Princeton: Princeton University, p. 213.
9 Ролс, Џ. нав. дело, стр. 41.
10 Исто, стр. 46–47.
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Да објаснимо на који начин су наведене идеје повезане ме
ђусобно, као и са политичком културом демократског дру
штва. Ролс тврди да су идеје о друштву као правичном или
непристрасном систему сарадње и идеја о грађанима као
слободним и једнаким личностима део политичке културе
демократског друштва, као и да их он одатле преузима.11 У
традицији демократске мисли, идеја о друштву као правич
ном систему сарадње садржана је у чињеници да се одба
цује било каква врста хијерархијског уређења. Сви грађани
имају могућност учешћа у политичком животу, што значи
могућност да се заложе за одређену концепцију правде, али
и могућност да стану у одбрану сопствене концепције до
бра. Још један аспект идеје о друштву као правичном си
стему сарадње јесте да се ниједна свеобухватна доктрина
не намеће као доминантна, већ се прихвата плурализам ста
вова, гледишта и преференција. Управо због тога, Ролс ка
же да је и замисао о плурализму (разложних) свеоб
 ухватних
доктрина нешто што припада политичкој култури демократ
ског друштва.12 Део традиције демократске мисли је свакако
и идеја о грађанима као слободним и једнаким личностима.
На пример, у робовласничком друштву не посматрају се сви
чланови тог друштва као извори ваљаних захтева. То како ће
робови бити третирани не произлази из захтева самих ро
бова. За разлику од тога један од битних аспеката тога да
се грађани сматрају слободним личностима јесте да се они
третирају као извори ваљаних захтева. И сви грађани у том
погледу имају једнак статус. Ролс каже да таква идеја равно
правног грађанства „пристаје само уз концепцију демократ
ског друштва слободних и једнаких грађана”.13
Ролс сматра да када се пође од ових основних идеја које
су садржане у политичкој култури демократског друштва,
нужно се намеће питање политичке правде. Он на следећи
начин формулише „фундаментално питање политичке прав
де“: „која је концепција правде најпогоднија за утврђивање
услова друштвене сарадње између слободних и једнаких
грађана као нормалних и у потпуности кооперативних чла
нова друштва у току целог њиховог живота?“14 А како би
се одговорило на ово питање, Ролсово становиште је да је
нужно формулисати одређену концепцију правде која иако
полази од идеја политичке културе демократског друштва,
те идеје даље уобличава концептуалним средствима поли
тичке теорије. Зато сматра да је поред фундаменталне идеје
11 Исто, стр. 47–48; стр. 51.
12 Исто, стр. 16; стр. 17; стр. 19; стр. 69.
13 Исто, стр. 63.
14 Исто, стр. 52.

31

ИВАН МЛАДЕНОВИЋ
о друштву као правичном систему сарадње, са пратећим
идејама о слободним и једнаким грађанима и добро уређе
ном друштву, неопходно узети у обзир још две фундамен
талне идеје које чине основу његове политичке теорије коју
назива „правда као правичност”, а то су основна структура
друштва и првобитни положај (the original position). Поли
тичка концепција правде поред наведених основних полази
шта треба такође да узме у обзир то да се њени принципи у
првом реду примењују на основну структуру друштва или
скуп основних институција. И друго, политичка теорија ко
ристи првобитни положај као средство представљања којим
се долази до одговарајућих принципа, односно једну хи
потетичку ситуац
 ију у којој су представници грађана који
одлучују о адекватним принципима правде симетрично по
стављени. Ову ситуацију такође карактерише „вео незнања”
који онемогућава грађане који о принципима одлучују да
знају читав низ контингентности о својим природним спо
собностима и друштвеним околностима, као и која је све
обухватна доктрина у коју они сами верују. Ролс је уверен
да се коришћењем оваквог једног средства представљања
нужно долази до одређених принципа правде који гарантују
најшири могући степен основних слобода, правичну једна
кост шанси за заузимање одређених друштвених положаја,
као и допустивост неједнакости само ако од тога имају ко
рист и они који у друштву најлошије стоје. Ово су принципи
који су добро познати још из Ролсове Теорије правде.15 Глав
на разлика у односу на ранију теор ију превасходно се од
носи на питање стабилности. У Политичком либерализму,
Ролс брани становиште да једном када се дође до адекватне
политичке концепције правде она може бити средиште пре
клапајућег консензуса. Самим тим и питање стабилности
добро уређеног демократског друштва било би на адекватан
начин решено.
Остатак рада биће посвећен критичком разматрању улоге
политичке културе демократског друштва у оквиру Ролсове
политичке мисли. Прва примедба која би се могла упути
ти Ролсовој замисли односи се на проблем циркуларности.
Наим
 е, задатак политичке теор ије, по Ролсовом станови
шту, јесте да формулише одговарајућу концепцију прав
де за институције у уставној демократији. Видели смо да
15 За разлику између формулације принципа правде у Теорији правде и По
литичком либерализму видети: Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Cam
bridge, MA: Harvard University Press, p. 302. и Ролс, Џ. (1998) Политички
либерализам, Београд: Филип Вишњић, стр. 37–38. Упркос приметним
разликама у формулацији и редоследу навођења принципа, Ролс ипак
сматра да те разлике нису од пресудне важности за његову теорију прав
де.
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полазиште за политичку теорију која има овакав циљ, Ролс
види у идејама и принципима политичке културе демократ
ског друштва. Али отуд се јавља проблем циркуларности. У
политичкој култури, која обух вата институције уставне де
мократије, траже се идеје и принципи који би се применили
на институције уставне демократије. Чини се, ипак, да би
Ролсова теорија могла да се одбрани од оваквог типа крити
ке. Примедба би била на месту уколико је реч о идентичним
идејама и принципима. Међутим, Ролс каже да су идеје и
принципи који се преузимају из политичке културе демо
кратског друштва само „привремене упоришне тачке”, које
своју потпуну разраду добијају у оквиру политичке теори
је. Самим тим, упркос томе што политичка теорија изворе
за своје принципе налази у некој постојећој традицији, она
нуди једну сасвим нову теоријску конструкцију у којој су
ове идеје и принципи реинтерпретирани и доведени у склад
како међусобно тако и са другим идејама, како би се дошло
до адекватне теорије правде. Дакле, ни формулација прин
ципа, као ни њихов релативан положај у оквиру теорије није
више сасвим исти. Тиме, оно што се нуди као основ јавног
оправдања и као нешто што може да придобије преклапају
ћи консензус грађана подељених свеобухватним доктрина
ма није сасвим идентично скупу идеја и принципа који се
преуз имају из политичке културе демократског друштва. А
то значи да се Ролсова теор ија може одбранити од приговора
циркуларности.
Друга примедба односи се на селективност идеја и принци
па који се преуз имају из политичке културе демократског
друштва. Очигледно, критеријум избора идеја и принципа
на које се Ролс ограничава одређен је основним циљем, а
то је да се дође до политичке концепције правде. Међутим,
Ролс нигде не образлаже зашто су нужни баш ти принци
пи на које се он позива а не неки други. Стиче се утисак да
се Ролс углавном позива на оне принципе и идеје који су у
складу са његовом преферираном концепцијом „правде као
правичности”, или који могу бити од помоћи да се та кон
цепција редефинише као политичка концепција правде. Ме
ђутим, чак и у оквиру ове концепције има, на пример, места
за додатну проблематизацију која би полазила од идеја ко
је су садржане у фундусу политичке културе демократског
друштва. Илустроваћемо ову поенту на примеру Ролсовог
позивања на представнике грађана приликом доласка до
принципа правде у ситуацији коју назива првобитним по
ложајем. Наиме, идеја о представницима грађана има сво
је сасвим специфично значење у оквиру политичке култу
ре демократског друштва. Ролс говорећи о представницима
грађана у потпуности игнорише ову идеју како се она схвата
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у оквиру демократске политичке културе. Могло би се рећи
и да замисао о представницима грађана у оквиру Ролсове
политичке теорије има „недемократски” карактер, јер они
одлучују у име других грађана без било каквог овлашћења
да то чине. Сасвим је сигурно да би увођење ове идеје онако
како се схвата у оквирима политичке културе демократског
друштва увело додатни елемент сложености у теорију, али
је исто тако тачно да Ролс нигде не образлаже зашто и неке
друге идеје и принципи не би имали своју улогу приликом
одређења политичке концепције правде.
Нешто другачију примедбу у погледу селективности идеја и
принципа који се преуз имају из политичке културе изнео је
Џорџ Клоско (G. Klosko) у свом критичком разматрању Рол
сове теорије. Клоско износи примедбу да су, „Ролсове тврд
ње о заједничкој традицији либералне политичке културе
подложне сумњи”.16 Овај аутор сматра да Ролс није у довољ
ној мери узео у обзир да је политичка култура демократског
друштва један фундус који садржи веома различите ствари.
Неке од њих су добре, а неке нису. Главни проблем у вези
са Ролсовом теоријом, по мишљењу овог аутора, јесте да је
усредсређена само на позитивне елементе политичке кул
туре. Клоско такође замера Ролсу да није у довољној мери
обратио пажњу на емпиријске студије у вези са политичком
културом демократског друштва. А те студије по његовом
мишљењу показују да се ова култура не састоји искључиво
од позитивних елемената. Тако су део политичке културе де
мократског друштва и различити облици нетолеранције пре
ма правима одређених мањина.17 Чини се, ипак, да се Ролсо
ва теор ија може одбранити од овакве врсте приговора. Прво,
изгледа да овај тип критике промашује оно што је основни
циљ Ролсовог позивања на политичку културу. Позивање на
емпиријска истраживања политичке културе сугерише да се
примедба односи на могућност постизања стабилности на
основама које Ролс предлаже. Ми смо, међутим, видели да
је за Ролса улога политичке културе демократског друштва
нешто другачија. Позивање на политичку културу је неоп
ходно ради проналажења привремених тачака ослонца у
циљу долажења до адекватне политичке концепције правде.
Самим тим, позивање на политичку културу има примарно
теор ијски значај. Друго, видели смо да и сам Ролс указује
на дубоку двосмисленост политичке културе демократског
друштва. Иако он не разматра детаљно шта се све под том
16 Klosko, G. (1993) Rawls’s Political Philosophy and American Democracy,
American Political Science Review 87, p. 352.
17 Видети такође: Липсет, С. М. и Лејкин, Џ. М. (2006) Демократски век,
Београд: Аlexandria Press, стр. 246–247.
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двосмисленошћу подразумева, сасвим је сигурно да је био
свестан мешавине различитих елемената од којих се поли
тичка култура састоји који могу дати повода за различите
врсте сукобљености. Али као што смо видели, он и сматра
да је зато нужно прибећи филозофији политике и политич
кој теор ији како би се недостаци карактеристични за поли
тичку културу превазишли.
То нас доводи и до треће примедбе која се директно односи
на природу политичке теорије. Ролс признаје да је његова
теорија, упркос полазишту у политичкој култури демократ
ског друштва, у приличној мери апстрактна. Разрада идеја и
принципа који се преузимају из политичке културе попри
ма у великој мери апстрактан карактер, а политичка теорија
користи и друге апстрактне концепције, попут првобитног
положаја, које се повезују са тим идејама. Ролс каже да „то
није апстракција ради апстракције. Напротив, то је начин
да наставимо јавну расправу када заједничка схватања има
ју нижи ниво општости. Требало би да будемо спремни на
следеће: уколико је конфликт дубљи, утолико ће нам бити
потребније да достигнемо виши ниво апстракције да бисмо
добили јасан поглед на његове корене. Због чињенице да су
у демократској традицији конфликти о природи толеранци
је и основи сарадње као темељу једнакости упорно истра
јавали, можемо претпоставити да су дубоки. Према томе,
да бисмо те конфликте повезали са познатим и основним,
окрећемо се фундаменталним идејама садржаним у јавној
политичкој култури и настојимо да откријемо како би гра
ђани сами, након потребног промишљања, желели да кон
ципирају своје друштво као непристрастан систем сарадње
током времена. У овом контексту, формулисање идеализова
них, што значи апстрактних, концепција друштва и лично
сти везаних са тим фундаменталним идејама, неопходно је
да би се пронашла разложна концепција правде”.18
Изгледа да је Ролсово становиште следеће. С једне стране,
позивање на политичку културу демократског друштва је
неопх одно како би се у изградњи политичке теорије пошло
од идеја и принципа који су имплицитно заједнички за све
грађане. С друге стране, иако политичка концепција демо
кратског друштва садржи елементе који су имплицитно за
једнички, садржи такође и различите елементе због којих
може бити дубоко двосмислена, па отуд и извор конфли
ката. Тако је задатак политичке теорије да се полазећи од
оних идеја и принципа који су имплицитно заједнички до
ђе до решења оних проблема који могу бити извор сукоба.
18 Ролс, Џ. нав. дело, стр. 79–80.
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И управо због тога Ролс сматра да политичка теорија мора
бити апстрактна. Како би се увидели корени сукоба и про
нашло њихово решење не може се остати само на нивоу
идеја које сукоб генеришу, већ треба направити корак даље
у правцу већег степена општости. Управо због тога поли
тичка теор ија нужно оперише са апстрактним концепцијама
и идеализованим верзијама грађана и друштва. Међутим,
Ролсу би се овде могла упутити примедба да су решења ко
ја нуде апстрактне концепције и сама заправо апстрактна.
Разложно је претпоставити да под условима које Ролс има
у виду, политичка концепција правде какву он предлаже мо
же бити основ преклапајућег консензуса у добро уређеном
демократском друштву. Међутим, питање је да ли је таква
концепција правде прихватљива за грађане једног конкрет
ног демократског друштва. Тако, оно што представља ре
шење на нивоу политичке теорије, практично гледано, јесте
једна хипотеза која се може показати као тачна, али и као
погрешна.
С тим у вези је још једна примедба у вези са природом поли
тичке теорије која се директно односи на везу са политичком
културом демократског друштва. Ролс, наиме, тврди да је
„политичка филозофија уставног режима аутономна”, сма
трајући притом да се та њена аутономија примарно заснива
на њеној нормативној природи. Он то даље објашњава ре
чима да је „њена политичка концепција правде нормативна
схема мисли. Њена породица фундаменталних идеја не мо
же се анализирати на некој природној основи, као на пример
породица психолошких или биолошких појмова, или чак на
истој основи, као породица друштвених и економских пој
мова. Довољно је ако можемо да сазнамо ову нормативну
схему и да је употребимо да бисмо у њој изразили нашу мо
ралну и политичку мисао и деловање”.19 Ако се настави овај
ток размишљања могло би се поставити питање у којој мери
је нужна веза између политичке теорије и политичке кул
туре демократског или било ког другог друштва. Апстракт
ност политичке теорије о којој говори Ролс сасвим је у скла
ду са њеним схватањем као нормативне схеме мисли, али
не и са идејама и принципима какве их налазимо у оквиру
политичке културе. Ако је политичка теорија аутономна на
начин на који то Ролс претпоставља, она мора бити неза
висна и од политичке културе демократског или било ког
другог друштва. Примедба би гласила да упркос томе што
је Ролс истакао значај политичке културе демократског дру
штва за политичку теорију, он ипак није до краја објаснио

19 Исто, стр. 123.
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какав је тачно однос политичке културе и политичке теорије
схваћене као нормативне схеме мисли.
Наше становиште је да нормативна политичка теор ија не гу
би на свом значају уколико се њена аутономија схвати и као
независност од политичке културе демократског или било
ког другог друштва. То не значи да она не може имати своју
важну практичну улогу. Можда нормативна политичка тео
рија са својим апстрактним и идеализованим концепцијама
не може да понуди конкретна решења за неке одређене дру
штвене проблеме. Али уместо друштвених експеримената
са људима од „крви и меса”, она својим експериментима са
идеализованим делатницима у различито спецификованим
институцион
 алним условима, помаже да се установи по
жељност одређених институционалних аранжмана, као и да
се утврди под којим условима они постају могући. Ролсова
замисао о улози политичке културе демократског друштва
за изградњу политичке теорије решава неке важне пробле
ме који су инхерентни његовој политичкој мисли. На при
мер, како доћи до политичке концепције правде која се не
би изводила ни из једне од свеоб
 ухватних доктрина и која
би отуд могла да послужи као основ јавне сагласности. Она
такође нуди одговор на критике, превасходно комунитари
стичке оријентације, које указују да се ранија Ролсова кон
цепција „правде као правичности” заснива на претерано ин
дивидуалистичкој концепцији „неукорењеног сопства” које
је независно од политичке заједнице. Међутим, упркос овим
значајним решењима, Ролсова замисао о улози политичке
културе, као што смо видели, отвара неке друге проблеме.
Зато и не чуди што његов главни допринос политичкој те
орији лежи другде. Џон Ролс је више него било који дру
ги мислилац заслужан за допринос нормативној политичкој
теор ији који показује под којим условима је могуће добро
уређено демократско друштво које се заснива на политичкој
концепцији правде која је прихватљива за све грађане.
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ЈАВНИ УМ КАО ОСНОВА
ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ
У ЛИБЕРАЛНИМ
ДЕМОКРАТИЈАМА:
ИДЕЈА И ПРОБЛЕМИ
Сажетак: Циљ овога рада је да се размотри идеја јавног ума онако
како ју је изложио Џон Ролс у Политичком либерализму из перспек
тиве критике Џозефа Раза, коју је изнео у тексту Суочавање са
различитошћу: пример епистемичке уздржаности. Раз даје кри
тику Ролса, који је покушавао да свој политички либерализам за
снује на основама које се не позивају на истину − што би значило
да је његова теорија епистемички уздржана. Раз сматра да та
кав Ролсов подухват није могућ и да ће он морати да се позове на
неке објективне вредности. У овом раду направљена је дистинк
ција између објективних вредности и вредности конституисаних
сагласношћу како би се створио отклон од Разове терминологије
и тиме указало на проблематичне претпоставке које се налазе у
његовој критици. Наиме, овај рад заступа становиште по коме
Разова критика епистемичке уздржаности јесте исправна, што
значи да Ролс, онако како је конципирао своју теорију, мора да се
позове на неке објективне вредности, али да то не значи, како Раз
закључује, да теорија правде мора бити истинита.
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ности, вредности конституисане сагласношћу, либералне демо
кратије

Идеја јавног ума у савременој политичкој теорији сво
је корене налази у делима Канта (Immanuel Kant) и Русоа
(Jean-Jacques Rousseau). Међутим, иако идеја јавног ума ни
је тековина савремене политичке филозофије, управо је то
област њене експлицитне артикулације. Они који прихвата
ју идеју јавног ума сматрају да су људи слободни и једнаки.
Једнаки смо у слободи а слободни смо зато што смо сами
себи конституенти принципа којима се повинујемо. Могло
би се рећи да је идеја јавног ума каквом ју је Џон Ролс (John
Rawls) представио једна од интегралних делова савреме
не либералне политичке културе − модела по коме се об
јашњава и процењује политички живот једне заједнице. А
управо је јавни ум онај принцип по коме би требало да се
руководимо када желимо да успоставимо међусобне односе
између актера у једном либералном друштву. Код Ролса сти
пулативна дефиниција1 јавног ума означава оне принципе
који легитимно могу бити употребљени као фундаментал
ни у политичком животу зато што су то принципи које сви
грађани могу разложно прихватити. Идеја је да не постоји
никaкав ауторитет (осим нашег ума) који би нас обавезивао
да деламо на одређен начин.
Међутим, претпоставка било каквог облика удруживања мо
ра у себи да садржи могућност постављања моралних и по
литичких правила којa ће следити они који припадају том
облику удруживања. Имајући то у виду, морамо да модифи
кујемо становиште. Слобода од нас захтева да се повинује
мо правилима или законима које рацион
 ално можемо сами
себи поставити. Бити неслободан значи повиновати се пра
вилима наметнутим од других, бити објекат воље другога
или само пасиван део природног каузалитета. Рацион
 ална
и аутономна особа дела по оним максимама, тј. субјектив
ним принципима хтења, како их Кант дефинише у Заснива
њу метафизике морала, који могу да постану општи закон.
Такав човек може да артикулише своју политичку и морал
ну аутономију понашајући се у складу са оним законима
који се односе на опште добро. Крећући се по тој кантов
ској линији, може да се закључи да „идеја слободе, као регу
лативно правило које уређује, или учествује у одређивању,
1 Стипулативна дефиниција је она којом се неком појму даје неко значе
ње. Иако је о идеји коју носи појам „јавни ум” било говора много пре
Џона Ролса, управо се сматра да је он овај појам уобличио на начин на
који ће бити употребљен у овом раду.
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односно чини саставни део одредбеног разлога (или можда
само објашњење), деловања једног субјекта, у потпуности
је довољна за анализу оне врсте каузалности која се подра
зумева, или претпоставља, у делању према треба концеп
ту.”2 У држави постоји плуралитет религијских, моралних
веровања и политичких уверења, који се односи на оно што
појединац сматра за добро и исправно. Имајући то у виду,
морамо поставити питање када и која ће правила бити ле
гитимна? Они који прихватају идеју јавног ума сматрају да
правила могу да буду легитимна само када су оправдана по
зивањем на аргументе које људи, на неком нивоу, прихватају
или подржавају. Али та идеја не представља само стандард
по коме правила могу да се процењују већ је то и мерило по
коме појединац треба да се понаша. Оно представља модел
понашања у одређеној заједници која прихвата вредности
наметнуте од стране јавног ума. Ми треба да прихватамо
она правила и оне обавезе за које можемо да кажемо да има
ју опште оправдање при њиховом конституис ању као нор
ме. Пример таквих правила је очување слободе и једнакости
људи насупрот дискриминаторским законима заснованим
на разлозима који се не могу рационално објаснити. Са јед
не стране, говорећи о јавном уму, говоримо о сагласности.
Имплицитна или експлицитна сагласност оних над којима
се влада је потребна за остварење политичке легитимности.
А са друге стране, имамо истину − ми смислено можемо
поставити питање да ли је одређена политичка или морал
на концепција истинита. Питање које се односи на универ
зални карактер оних вредности које се, оправдано или не,
сматрају пожељним као основа друштва.
Чињеница је да људи у једном друштву имају различите
погледе на свет који стварају један плурализам веровања о
ономе што је исправно. Да би се створила и очувала стабил
ност друштва, потребно је да постоји један критеријум који
ће омогућавати да се успоставе вредности прихватљиве за
све грађане. Тај критеријум Ролс види у идеји јавног ума.
Јавни ум би требало да обезбеди да битне институције дру
штва, које се тичу начина артикулисања воље народа, буду
у складу са самом том вољом. Дакле, условно говорећи, мо
жемо да кажемо да воља народа представља јавни ум. По
Ролсу, јавни ум се односи на то како грађани виде вредно
сти које би требало да буду инкорпориране у саме темеље
друштва. Да би могло да се уопште говори о јавном уму,
мора да постоје полазне претпоставке које се тичу статуса
2 Babić, J. (1992) Proizvoljnost i sloboda: Kantovo zasnivanje moralnog krite
rija kao kategoričkog imperativa, Filozofski godišnjak br. 5, Beog rad: Insitut
za filozofiju, str. 48.
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оних који би требало да одлучују. Наиме, Ролсов подухват
се ослања на демократска друштва која претпостављају сло
бодне и једнаке грађане. Сами грађани морају себи намет
нути принципе које сви остали могу разложно прихватити
да бисмо могли да говоримо о јавном уму. Ролс каже да је
јавни ум − „ум припадника демократских народа који де
ле заједнички статус равноправних грађана. Предмет упо
требе њиховог ума је добро јавности: оно што политичка
концепција правде захтева од установа основне структуре
друштва и од циљева и сврха којима оне треба да служе.
Јавни ум је, дакле, јаван на три начина: као ум грађана он је
истовремено и ум јавности; затим, предмет који он разматра
представља добро јавности и основна питања правде; и тре
ће, он је по природи и садржају јаван, с обзиром на то да га
одређују идеали и принципи изражени друштвеном концеп
цијом политичке правде и да се употребљава отворено на тој
основи.”3 Као што можемо да видимо у наведеном цитату,
структура идеје јавног ума може се поделити на три групе
услова. Прва се односи на друштво и грађане тј. какво „тле”
је потребно да би се јавни ум могао да се јави, док се друга
односи на циљ илити предмет јавног ума. А трећа целина,
која се и сама дели на три потцелине, говори о „анатомији”
јавног ума − ономе од чега је он сачињен. Када говори о
политичкој концепцији правде, Ролс сматра да политичко у
концепцији правде значи још да је „формулисана тако да се
примењује на основну структуре друштва, њене најважни
је политичке, друштвене и економске установе као једин
ствена схема друштвене сарадње; да се приказује шире од
било које свеобухватне религијске или филозофске доктри
не; и да је разрађена у смислу фундаменталних политичких
идеја које се сагледавају као део јавне политичке културе
демократског друштва.”4
Не треба да се заваравамо и да мислимо да Ролс верује у
потпуни слободу у демократији. Напротив, у демократији
постоји моменат присиле, како сам Ролс наглашава. Међу
тим, сада би требало да видети у ком контексту се реч „при
сила“ користи. Присила се не односи на силу којом нпр. у
ауторитарном систему владар кажњава појединце слањем
на робију већ је то један облик „аргументативне присиле”.
Рацион
 алност избора одређених принципа битних за уређе
ње друштва присиљава разложне и рационалне грађане5 да
3 Rols, Dž. (2008) Politički liberalizam, Beog rad: Filip Višnjić, str. 254.
4 Исто, стр. 265.
5 По Ролсу, рационално се односи на примену средстава за остварење ци
ља, тражећи најефикаснија позната средства за постизање циља али не
тако да циљ мора бити остварен по сваку цену. Разложно, пак, усмерава
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те принципе прихвате. И то је умност у јавном уму, умност
која води ка томе да нађемо најбоље решење за успоставља
ње друштвене стабилности, мада и таква поставка може да
буде спорна. Постоје имплицитне патерналистичке тенден
ције изражене у суптилним наговештајима везаним за оно
што се сматра исправним. То може да се илуструје идејом
„језичко-експресивног патернализма који (С. М.) остаје на
језичком изражавању патерналистичког односа према некој
групи или појединцу, и не производи непосредно никакво
ограничење слободе или насилно приморавање”.6 Аутор
овог појма прави следећу дистинкцију: „Наиме, изгледа да
би било умесно разликовати две врсте патерналистичког
дискурса: једну која непосредно производи ограничење сло
боде и другу која то не чини. Пример за прву врсту је закон
а пример за другу је коментар”7. Ови примери могу да пока
жу да постоји одређена опасност да патерналистички однос,
иако директно не угрожава слободу, кроз коментаре усмера
ва на одређене закључке који нису нужно најрационални
је одређење принципа али који пледирају да буду такви. На
пример, саветујем ти да је боље да пристанеш на то и то.
Овде имамо пример језичко-експресивног патернализма ко
ји директно не угрожава слободу, али који усмерава делање
или мишљење другог ка нечему за шта онај који то говори
сматра као исправно и који верује да би то требало да поста
не опште прихваћено. За Ролса је битно да се интелектуал
ни и морални капацитети грађана упрегну у циљу стварања
опште прихватљивих принципа. Разлог зашто је то битно
управо лежи у темељној претпоставци демократије − а то је
владавина народа. Моћ владара, у таквом уређењу је ујед
но и моћ народа. И због тога је потребно да постоји кон
сензус око тих принципа. Увиђање потребе за консензусом
око фундаменталних принципа повлачи за собом и некакво
знање тих принципа. Ролс каже: „Политичка концепција је
разложан израз политичких вредности јавног ума и правде
између слободних и једнаких грађана. Као таква, политич
ка концепција се обраћа свеобухватним доктринама у име

на трагање за оним принципима који могу бити опште прихваћени. Ово
је дефиниција рационалног и разложног која служи само за илустрова
ње онога о чему Ролс говори, те није потпуна. За детаљније објашњење
ове дистинкције видети: Rols, Dž. (2008) Politički liberalizam, Beog rad:
Filip Višnjić, str. 82-88.
6 Prnjat, A. (2008) Crkva i paternalizam − odgovor Mihailu Markoviću, Fi
lozofija i društvo br. 2, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str.
255-256.
7 Исто, стр. 255.
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тих фундаменталних вредности, тако да они који је одбацују
ризикују да буду неправедни, политички говорећи.“8
Један од тумача Ролса, Џонатан Квонг (Johnatan Quong),
указује на чињеницу коју Ролс износи: „...да јавни ум захте
ва дужност уљудности која нас обавезује да објаснимо једни
другима како су наше битне политичке позиције оправда
не реферирајући на разложну политичку концепцију правде
и да се уздржимо од подржавања позиција које се позивају
на свеобухватне доктрине. Идеја јавног ума захтева да про
менимо начин понашања тако да се најбитнија политичка
питања решавају позивањем на концепције правде које ре
флектују само оне вредности свих грађана инкорпориране
у културу конституционалне демократије... Јавни ум треба
да тежи да постане политички идеал који ће конституис а
ти једно праведно демократско друштво. Међутим, посто
ји и онај мали број који је неразложан и чији разлози нису
у општем интересу. То не значи да ти људи немају права
на слободе које уживају сви остали грађани. Али то значи
да се они искључују када се говори о онима који дају суд
о оправданости права и бенефиција грађанства.”9 Са друге
стране, универзалност јавног ума се огледа у томе што су
предмет његовог разматрања најфундаменталнији принци
пи који сачињавају битне уставне елементе (право гласа,
право својине, непристрасна једнакост могућности итд.) и
основна права. Све преко тога је у домену расправа и ула
зи у сфере које се не тичу јавног ума већ питања са мањим
нивоом општости а, у неком смислу, и важности у односу
на целокупно друштво. Као што смо видели, друга карак
теристика због које је јавни ум јавни јесте добро јавности.
Уколико би неразложни и нерационални људи гледали само
своје интересе или се водили интересима нејавног ума, онда
би овај други захтев (јавности) био неиспуњен а самим тим
и не би могло да се говори о јавном уму. Такви људи знају
своје разлоге, они јесу конституенти принципа или закона,
али важење тих принципа је усмерено на њихово лично до
бро или на добро групе којој припадају, а не опште добро
свих које закони погађају. Дакле, битни уставни елементи су
оправдани ако су грађани јавно конституисали те елементе
полазећи од имплицитних претпоставки разложних поједи
наца и долазећи до фундаменталних принципа и политичке
концепције правде. Јавни ум оправдава сам себе. Оправда
ње се базира на томе што уставни елементи нису наметнути
8 Rols, Dž. nav. delo, str. 288.
9 Quong, J. On The Idea of Public Reason, in: The Blackwell Companion to
Rawls, eds. Mandle, J. and Reidy, A. D. (2013) New Jork: Wiley-Blackwell,
p. 9.
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споља нпр. од божанског ауторитета већ су дошли изнутра,
од самих грађана који се служе сопственим умом. Овде се
ради о политичким одлукама које се тичу свих грађана, а не
само појединаца који припадају одређеној религијској или
научној заједници. Ове потоње су одлуке нејавног ума, а нас
се овде тичу одлуке које погађају све грађане. Дистинкција
између јавног и нејавног ума односи се на домен питања ко
ја ова два облика одлучивања имају. Нејавни ум се односи
на питања одређених заједница (верских, образовних итд.)
које немају утицаја на друштвено важна питања. Даље, Ролс
покушава да прикаже и тај други аспект његове идеје јавног
ума који се односи не само на нормативни већ и на консти
тутивни карактер. Наиме, јавни ум се не користи само као
критеријум оправдања политичког ауторитета већ он служи
и као смерница грађанима како да гласају о „битним устав
ним елементима”,10 као и смернице свима онима (законодав
цима) који утичу на остваривање вредности које је поста
вио јавни ум. Политичка култура либералних демократија
налаже да разлози по којима се руководимо при доношењу
политичких одлука у ствари буду разлози јавног ума.
Већ смо говорили о разноликости доктрина које имају грађа
ни једног друштва. У тој разноликости мора се наћи консен
зус око оних фундаменталних идеја које су морално обаве
зујуће за грађане. Ролс сматра да то значи да грађани треба
да изложе своје ставове једни другима, да схвате другачије
ставове и сопственим умом дођу до неких фундаменталних
принципа обавезујућих за све. Законска дужност настаје из
моралне. Из дужности коришћења ума Ролс верује да посто
ји нешто око чега бисмо сви могли да се сложимо и да се он
да на тим основама гради устав и ствара позитивно законо
давство. Односи грађана у демократском друштву подразу
мевају разложно објашњавање и разумевање ставова уважа
вајући слободу и једнакост других али такође и међусобну
политичку присилу коју они врше једни на друге гласањем.
Сва његова настојања у излагањима јавног ума усмерена су
ка налажењу те тачке око које сви разложни људи могу да
се сложе. Али, то не треба схватити као потпуно слагање
око неког питања. Напротив, Ролс нема илузије да је могуће
доћи до потпуне сагласности око неког питања. Оно што је
битно јесте да постоји искрена вера у разложност принципа
који се предлажу као и поверење у принципе које предла
жу други. Неопх одно је да се расправа води око темељних
принципа са једном дозом истинске уверености у исправ
ност онога што предлажемо. Ролс сматра да не бисмо смели
да напуштамо демократске вредности само зато што нема
10 Rols, Dž. nav. delo, str. 257.
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потпуне сагласности. Вера постаје знање када постоји еви
денција да ти принципи у које верујемо творе функционално
друштво. Али овде видимо Ролсову увереност у исправност
принципа за које се бори без обзира што његов подухват по
кушава да направи отклон од унапред одређених вредности.
Проблем се јавља када грађани своје свеобухватне разложне
доктрине схватају као нешто што објективно важи, што има
вредност по себи. То имплицира да ће се из неполитичких
вредности извлачити политичке. По њему, то што им дајемо
још неку подлогу не значи да ми не прихватамо и не афир
мишемо услове поштовања јавног ума. Ми морамо да схва
тимо да политика у демократском друштву не може да се
руководи оним што посматрамо као истину већ да дела по
оним разлозима које сви могу да прихвате. Објашњење мора
да се заснива на разложим средствима у политичком домену
које ће свако моћи разумно да прихвати без обзира на то да
ли неко то схвата као истину или не. Још једна тешкоћа на
коју идеја јавног ума наил ази се тиче питања успешности
које јавни ум претендује да разреши. Он сматра да разложна
и делотворна политичка концепција, базирана на јавном
уму, може да утиче да неразложне свеобухватне доктрине
постану разложне или да се схвати логика аргументације ко
ју јавни ум намеће. Поставља се питање како Ролс излази на
крај са овим проблемима а да остане доследан у одбијању
да прихвати да концепција у себи садржи истину то јест да
је епистемички уздржана?
Џозеф Раз (Joseph Raz) је један од најпознатијих критичара
Ролса и то поготову у домену питања Ролсове уздржаности
по питању истинитости принципа. Раз наглашава да „Рол
сова епистемичка уздржаност лежи у чињеници да се он уз
држава од тврдње да је његово учење о правди истинито.”11
Раз даље тврди да ћемо тек ослобађањем од епистемичке
уздржаности моћи да: „преокренемо везу између циља кон
сензуалне стабилности и јединства и постизања једног пра
вичног система сарадње између слободних и једнаких људи.
Уз претпоставку епистемичке ослобођености можемо да за
кључимо да постизање консензуалног јединства и стабил
ности представља вредан циљ, јер (барем делимично) без
њих не може бити правичне сарадње између слободних и
једнаких људи.”12 Основна идеја коју Раз заступа јесте да
теор ија правде мора бити истинита да би могла да буде тео
рија правде. Она мора да има моралне основе у неким објек
тивним вредностима. По њему, епистемичка димензија јав
ног ума би обезбедила консензус а не консензус на основу
11 Raz, Dž. (2005) Etika u јavnom domenu, Podgorica: CID, str. 76.
12 Исто, стр. 84.
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рационалности и разложности различитих појединаца. Та
кав консензус је могућ када се говори о мање битним пита
њима али не и када се ради о темељним питањима друштва.
Разлог томе је што консензус заснован на пукој сагласности
без јаких разлога (као што је на пример истина) омогућава
брзу и честу промену мишљења. Међутим, Ролсов циљ је
практичне природе. Он не жели да се позива на неке исти
не као одредишне тачке политичких стремљења већ да се
остваре практични циљеви. А ти практични циљеви се од
носе на стабилност и јединство друштва који се остварују
путем преклапајућег консензуса.13 Поред овог практичног
требало би нагласити да Раз сматра да Ролсова теорија има
још један аспект, а то је филозофски. Филозофска је зато
што захтева сложено морално учење о правди. Из тог мно
штва принципа ми бирамо неке а неке одбацујемо. Главни
проблем по Разу је што принципима које не сматрамо за
истините дајемо вредносну примесу. Та примеса се односи
управо на сам чин избора истих јер се он ослања на наше
интуитивно схватање да су вредни. На основу тога може се
закључити како Раз сматра да никада заправо нећемо моћи
да обезбедимо потпуно одсуство истине. Неке претпостав
ке ће увек бити схваћене као истините, макар имплицитно.
Епистемичка уздржаност није могућа ако имамо некакву
свест о ономе што је исправно. Могли бисмо да закључи
мо из Разових разматрања и да је само постизање сагласно
сти око вредности могуће управо зато што постоје истините
вредности које ми схватамо. Питање је уопште да ли би би
ло могуће да разложни и рацион
 ални људи дођу до истих
сазнања ако не би постојао неки заједнички именитељ који
би ту њихову рационалност и разложност „усмеравао” тиме
што би афицирао когнитивне моћи појединаца. Разов аргу
мент, како га је он изложио, базира се на следећем: „Једна
теорија правде заслужује то име просто зато што се бави пи
тањима, тј. питањима којима се бави истинита теорија прав
де. У том смислу се може рећи да има много теорија правде,
које су све прихватљиве до истог степена као теорија прав
де. Препоручити једну од њих, као теорију правде која треба
да важи у нашим друштвима, значи препоручити је као пра
ведну теорију правде тј. као истиниту, разложну или валид
ну теор ију правде.”14 Из интуитивности тих темељних идеја
− које налазимо када разматрамо фундаменталне принципе
− Раз закључује да оне морају бити истините. Такво кретање
13 Овде о преклапајућем консензусу неће бити речи, али треба напоменути
да тај појам означава ону тачку у којој се рацион
 ални и разложни акте
ри у једном друштву слажу око неког питања. Задетаљније разматрање
идеје п
 реклапајућег к онсензуса в идети: Rols, Dž. nav. delo, str. 72.
14 Raz, Dž. nav. delo, str. 82.
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ка вредностима које су нам свима прихватљиве показује не
политички карактер тих вредности. Унапред одређено до
бро је такво зато што оно унапред има тај статус доброг а ми
само то констатујемо (или интуитивно захватамо) и инкор
порирамо у друштво. Консензус око онога што је добро је
заправо слагање око онога што се сматра добрим. Није свака
сагласност теорија правде већ мора да постоји та морална
компонента која ће усмеравати грађане ка оним темељним
вредностима ка којима би требало да теже.
Ролсово разматрање креће од чињенице, коју на више места
и наглашава, да ми јесмо ограничени културом у којој смо
рођени и да на таквим основама градимо нешто што сма
трамо исправним. Чини се да Разова критика игнорише тај
став и да покушава да негира нешто само да би се у крајњој
инстанци створила веза са истином као једином исправном
основом за грађење једне теорије правде. Са тим у вези мо
гли бисмо да кажемо и да се трећи приговор − аутономија −
односи на ту истину. Аутономија значи независност теори
је у односу на неку општију моралну теорију. Али шта би
требало то да значи? Очигледно је да Раз и овде мисли на
истиниту моралну концепцију као основу оправдања неке
партикуларне теорије правде. Међутим, Ролс не сматра да је
његова теорија правде нека морална концепција која би тре
бало да се примени на свако друштво. То је једна самостал
на политичка теорија која се неоправдава преко односа који
има са неком моралном концепцијом. Раз указује да је то
„објашњење њених плитких темеља; она нема свој почетак
у моралним истинама већ у датостима наше заједничке кул
туре, које се узимају као чињенице независно од истине.”15
И овде можемо да уочимо да се Раз креће својом логиком ко
ја, како изгледа, не погађа суштину Ролсовог подухвата − а
то је постизање консензуса. За политички либерализам није
релевантна истина као основа оправдања за прихватање не
ке моралне концепције већ то оправдање долази из сагла
сности грађана. Морална обавеза која се јавља и код Ролса
и код Раза има различито упориште. Код Ролса она се јавља
као обавеза поштовања онога око чега су се сви сложили,
док је код Раза то обавеза поштовања трансценденталне
идеје која има објективно важење.
Да би се јасније разумела (не)оправданост Разове критике,
ваљало би направити дистинкцију између вредности кон
ституисаних сагласношћу и објективних вредности. Прво
ћемо да размотримо шта која вредност значи да бисмо по
том прешли на то како се оне односе на Ролсову позицију
15 Исто, стр. 76.
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али и на Разово опште схватање теорија правде као нужно
истинитих. Када говоримо о неким објективним вредности
ма, ми мислимо о нечему што има универзално важење. На
ше схватање таквих вредности односи се на уверење да ми
на неки начин увек успевамо да схватимо оно што ће бити
вредно без обзира на просторно-временске околности у ко
јима се јавља. Када користимо одређене исказе као што је
нпр. убиство је лоше, ми претпостављамо да не постоји осо
ба која се неће сложити са том констатацијом. Живот се сма
тра нечим интристичним, добрим и било какво његово пре
кидање би било нешто лоше без обзира на то у ком времену
или на ком месту се тај догађај врши. Наравно, ми можемо
утилитаристички (и то само по утилитаризму правила, али
не и по утилитаризму поступака) да оправдавамо убиство
као неопх одно зарад вишег добра, али изуз имајући општију
слику и гледајући убиство само по себи ни утилитаристи
нису склони да кажу да је оно добро по себи. Уочавамо да
постоје неке вредности за које можемо да тврдимо да има
ју неки објективитет који не зависи од нашег схватања мо
рала, политике или неких других свеоб
 ухватних доктрина.
Оне су универзалне и саморазумљиве у смислу да сам појам
убиства у себи садржи вредносну тежину. Наиме, имајући у
виду различите појмове као што су дан, вода, зелено итд. те
врсте појмова су вредносно неутралне. Њихово евентуално
вредносно значење настаје тек у контексту реченице у којој
се јављају. Међутим, убиство, сакаћење, мучење итд. такви
појмови не морају да се јаве у контексту реченице да би ми
према њима заузели негативан вредносни став. При самом
помену тих појмова у нама се јавља једна непријатност без
обзира на то како ће се оне касније употребити у реченици.
Дакле, можемо да направимо једну демаркациону линију из
међу онога што у нама изазива неко осећање и између онога
према чему смо индиферентни. А та демаркациона линија је
управо наша емоција. Питање које следи могло би да буде да
ли на основу тога можемо да закључујемо о објективитету
вредности? Под претпоставком рацион
 алности и разложно
сти склони смо да сматрамо да постоји карактер општости.
Ако имамо функционалне когнитивне органе, испада да ће
мо ми моћи, као рационални и разложни, да се сложимо око
одређених ставова и вредности. Користећи аналогију, могли
бисмо да функционалне когнитивне органе упоредимо са
функцион
 алним органима опажања. Две особе посматра
ју једну зелену таблу и ако обе имају функционалне органе
опажања − очи, обе особе ће рећи да је табла зелена. Дакле,
сложиће се око нечега што егзистира у свету. Даље, ми ћемо
на основу тога закључити објективитет „зелености” табле.
Наравно, постоје расправе око тога да ли „зелено” припада
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објекту или не, у које ми у овом раду нећемо улазити, али чак
иако припадамо другој струји, мораћемо да се сложимо да
постоји објективитет нпр. светлосних таласа одређене фре
квенције који падају на нашу ретину и стварају доживљај
зеленог. Ако постоји неко слагање више људи око нечега,
на некој тачки наћи ћемо објективан разлог који омогућава
то слагање. На сличан начин, рационални и разложни људи
употребом свога ума долазе до одређених принципа око ко
јих се сви слажу. Прихватањем ставова људи које перципи
рамо као такве, а претпостављајући да и сами припадамо тој
групи, сматраћемо да су и они дошли до онога до чега смо и
ми дошли а то су они принципи који омогућавају правилно
функцион
 исање друштва. Дакле, сматрамо да постоји она
тачка око које ћемо се сви сложити.
Са друге стране, постоје вредности конституисане сагласно
шћу. Ми њих сами постулирамо за разлику од објективних
вредности. Објективне вредности, на неки начин, саме се
бе нама намећу у смислу да ми не бирамо њих већ оне нас
док вредности конституисане сагласношћу ми сами бирамо
и по потреби ревидирамо. Вредности конституисане сагла
сношћу су нпр. не треба писати графите по зградама. Једној
скупини људи то може да изгледа ружно и, можда, анархи
стички, док ће другој бити један посебан вид уметничког
израза. Али, ови први неће претендовати да своје ставове
представе као опште вредности које несумњиво важе. Пре
ће рећи како они могу да разумеју потребу алтернативне
сцене да изразе свој бунт против друштва, али да они не
могу да схвате уметничку вредност таквог израза. Или ће
просто рећи да им се графити не допадају. Сва разматрања
везана за вредности конституисане сагласношћу ће се од
вијати у кругу субјективног доживљаја без покушаја објек
тивизације, без покушаја да се такве вредности поставе као
опште важеће у свим културним, социјалним и временским
контекстима. Наравно, и овде говоримо о разложним и ра
цион
 алним људима, али касније ћемо видети шта се дешава
ако појединци нису разложни и представљају потенцијалну
претњу за друштвену стабилност. Наше слагање око таквих
вредности имаће за основу фундаменталне вредности као
оријентир онога што је исправно. Када бисмо одбацили све
те партикуларне вредности, остале би само објективне које
желимо да инкорпорирамо у наше праведно друштво. Дакле,
као основа за праведно друштво узимају се оне објектив
не вредности које претендују на универзалност а све после
тог нивоа припада вредностима конституисаних сагласно
шћу као „финије” подешавање друштвених норми. Могло
би се приговорити да, ако постоји консензус око вредности
конституис аних сагласношћу, да би оне могле да потпадају,
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заправо, у објективне вредности. Као у примеру групе љу
ди која верује да је религијска догма коју они прихватају
истинита. Сведоци смо многих који покушавају да наметну
одређена уверења другима. Такав приговор, наиме, не по
гађа суштину из следећих разлога: Потрага за преклапају
ћим консензусом заснива се на истинској вери, разложних и
рацион
 алних, да и други могу да прихвате фундаменталне
принципе. Постоји суштинска разлика између иницијалних
осећања оних који говоре о објективним вредностима, начи
ну на који се оне формирају и вредности које су конститу
исане сагласношћу. Пошто се говори о разложним и рацио
налним људима, нпр. религијске догме неће моћи да имају
статус идеја фундаменталних за друштво јер неће моћи да
постоји истинска вера да ће сви моћи да их прихвате. Ви
дели смо Разову позицију која се тиче Ролсовог подухвата,
међутим требало би сад размотрити и неке ауторе који сма
трају да Разова критика епистемичке уздржаности не сто
ји тј. да разовски схваћен политички либерализам не води
епистемичкој уздржаности. Серфин (Nick Serafin) сматра да
Раз не може да Ролсу припише истину као основу његове
теорије правде из два разлога:
„Прво, Ролс тврди да се политички либерализам може из
вући из сваке разложне свеоб
 ухватне доктрине. Пошто се
политички либерализам може добити из заједничке претпо
ставке правде свих оних над којима се та правда примењује,
нема потребе за претпоставком истине.
Други разлог зашто политички либерализам не захтева прет
поставку истине се односи на Разово схватање природе везе
између политичке и моралне филозофије.”16 Када би прав
да захтевала истину, онда би основнија филозофска (у овом
случају, морална) питања морала да буду одговорена пре
покушаја успостављања политичке филозофије. А одговор
на та базичнија питања, како Раз имплицира, ће „водити и
делимично одредити одређену теорију правде.”17 Међутим,
оно што је спорно у Ролсовом подухвату је питање прет
поставке друштвеног уређења од којег почиње своје разма
трање. Као што смо већ нагласили, он претпоставља демо
кратско, уставом уређено друштво. Такво друштво у себи
садржи неке претпоставке онога што је исправно. Може се
поставити питање да ли је оно исправно зато што је објек
тивно постојеће као исправно, или је исправно зато што смо
се сагласили са тим да је то исправно? Питање демократских
16 Serafin, N. (2007) A Public Faith: Political Liberalism and the Problem of
Epistemological Apstinence, МО: University of Missouri Press, p. 7.
17 Serafin, N. (2007) A Public Faith: Political Liberalism and the Problem of
Epistemological Apstinence, МО: University of Missouri Press, p. 8.
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вредности је питање заузимања става према статусу истине −
да ли су вредности у демократском друштву објективно
истините, или су конституисане сагласношћу? Када прихва
тамо неке вредности, ми имплицитно претпостављамо да су
оне објективне у смислу у којем смо говорили у горњим ре
довима. А тај смисао се ослања на чињеницу да због тога
што смо се сви сагласили са њима, закључујемо да су оне
објективне. Такве вредности артикулишу се преко основне
структуре друштва. Проблем који се јавља за Ролса везан
је за оне иницијалне претпоставке његове теорије правде −
друштвеног уређења као демократског и претпоставке да су
људи рационални и разложни. Ако бисмо замислили неко
тиранско друштво нерацион
 алних и неразложних људи који
имају свој поглед на свет, где су убиства оправдана, где се
ситна крађа кажњава одсецањем руке итд., склони смо да
кажемо да не постоје принципи правде који важе. Одговор
на питање зашто не важе принципи правде би био зато што
се не испуњавају вредности око којих могу сви да се сло
же. А већ смо указали да је потребно да оне буду истините,
тј. опште важеће да би људи могли да се сложе. Чини се
да Ролсов подухват претпоставља објективитет вредности.
Објективне истине као фундаменталне за Ролсов подухват
показују се управо у његовим иницијалним ограничењима
сфере у којима теорија правде важи, тј. у домену политичког
либерализма. С једне стране, имамо Ролса, који покушава
да своју теор ију ослободи метафизичких претпоставки, као
што је концепт истине, те да његов подухват учини прак
тично применљивим. С друге стране, Раз сматра да свака
теор ија правде мора да буде истинита да би била важећа.
Покушаћу да покажем да ни један ни други аутор не успе
вају у потпуности да заснују своје схватање користећи се
конклузивним аргументима. У неком најопштијем смислу
заједницa која је стабилна, која функцион
 ише и која има не
ку своју „унутрашњу логику” уређења може се назвати дру
штвом. Примењивање правила на одређеној скупини људи
која их прихвата и покорава им се омогућава стабилност,
функцион
 алност и јединство. Ми смо и у горњим редови
ма навели Ролсово схватање „добро уређеног друштва” као
друштва у коме постоји консензус. Ако постоји консензус
који омогућава стабилност и нормално функционисање без
обзира на вредности тог друштва, онда важи неки облик те
орије правде. Ролсов подухват проширивања политичког
либерализма у себи садржи неке објективне вредности које
он жели да имплементира у друштво. Долази до раскорака
између његове теорије правде, политичког либерализма са
једне стране, и покушаја одбацивања вредности као исти
нитих. Тај подухват не може да се разматра у практичном
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контексту јер он унапред претпоставља вредности као ис
правне (нпр. слободу) а самим тим им даје карактер истини
тости − ми прихватамо то јер је исправно а то је исправно
јер је универзално истинито. Међутим, ово се ограничава на
Ролсов подухват. На овој идеји водиљи ни Разова аргумен
тација не успева да одговори на питање зашто теорија прав
де мора бити истинита. Ако посматрамо једно функционал
но друштво које има, из спољашње перспективе, потпуно
сурове принципе делања, нема ниједног јаког разлога који
приморава да намећемо оно за шта сматрамо да је истинито.
Упитно је да ли је уопште и могуће да сазнамо нешто што би
било истинито. Нормални когнитивни органи нас уверавају
да постоје објективне истине које можемо да сазнамо, али
како да знамо да су наши когнитивни органи функционал
ни. Како да знамо да смо дошли до онога истинитог? Свима
је позната пракса убијања слабих новорођенчади у Спарти,
као и згражавање Атињана над тиме. Да ли ми можемо да
закључимо из тога да су сви Спартанци имали нефункцио
налне когнитивне органе који нису успели да захвате објек
тивне истине? Не можемо. Једини закључак је да је у том
друштву владала сагласност везана за различите праксе које
можда саме по себи нису биле оправдане али су омогућа
вале да се од Спарте створи функционално друштво.
У овом раду представљен је Ролсов подухват у вези са при
казивањем идеје јавног ума и испитана је снага његове по
зиције. Правећи дистинкцију објективних вредности и вред
ности конституис аних сагласношћу у овом раду је покуша
но прављење отклона између вреднoсти које уистину јесу
истините, али које не морају, како Раз сматра, да буду основа
теорије правде. Његов подухват је непотпун у смислу што
он, са правом, Ролсу приписује објективне вредности које
морају бити инкорпориране у његовој теорији, али то ге
нерализује као опште важећи принцип − истина као нужан
услов теор ије правде. Наивни идеалисти би могли да сма
трају да ће те објективне вредности бити део теор ија правде,
али у стварности то није случај. Постоје партикуларне исти
не које важе од друштва до друштва, које чине да одређено
друштво функционише а емпирија нам говори да било какво
спољашње наметање вредности доводи до општег расула и
ствара потпуно супротне ефекте од жељених. Људи се ге
нерално слажу око тога шта је исправно а шта није. Чак и
велики крвници Хитлер, Стаљин, Пол Пот итд. су сматрали
да убиство јесте лоше, али да је потребно да би се пости
гао виши циљ. Инкорпорирање истинитих вредности би би
ло могуће у идеалној стварности где постоји усклађеност
принципа. Избори које морамо да доносимо доприносе од
ступању од оних вредности које сматрамо за исправне, али
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само да бисмо постигли неке вредности које такође узимамо
за исправне, са можда јачом снагом. Унапред одређене од
луке су гаранти нестабилности када хоћемо да тек уредимо
друштво. И Ролсова теор ија, када би се применила на неко
ново друштво, била би неус пешна. Практично говорећи, по
духват политичког либерализма је могућ само у већ посто
јећим демократским друштвима. А ако хоћемо да поставља
мо принципе правде, онда морамо да желимо да подухват
проширимо као опште важећи или да га ревидирамо да бу
де опште важећи, без обзира на дате контексте у којима би
требало да важи.
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ПЕРМАКУЛТУРА КАО НОВА
ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
Сажетак: Текст разматра потенцијал једне поткултуре која себе
сматра одрживом у својој окренутости природној (ре)продукци
ји живота. Посебност ове поткултуре, која се шири планетом, а
већ годинама задобија присталице и у Србији, манифестује се у
освешћивању различитих аспеката потребе за поновним повези
вањем са природом и њеним законима у свим видовима живота.
Њено полазиште је брига о животу на Земљи на основу принципа
природе. Уређујући односе у окружењу према принципима еколо
шке економије, она повезује технологију и науку са древним уви
дима који су у складу са савременим научним теор ијама. Назив
пермакултура садржи идеју перманентне, самообнoвљиве културе
и одговарајуће култивације свих аспеката живота. Усмерена је на
осмишљавање ниша у којима еколошки начин живота предста
вља узоран отклон од недостатака цивилизације која убрзано уни
штава окружење и дехуманизује свет. То је концепт који превази
лази уобичајену дихотомију између урбаног и руралног, али његова
сличност са утопистичком жељом за бекством од кобних утицаја
технологије цивилизацијског система чини да са становишта са
мог тог система пермакултура по дефиницији остаје маргинална.
Ипак, с обзиром на катастрофалне слабости неолиберлне поли
тичке културе, несумњив је њен потенцијал да ствара нову врсту
политичке културе.
Кључне речи: одрживост, окружење, еколошка економија,
пермакултура

Политичка култура представља један од израза духа вре
мена повезан са социјалним искуством, како у погледу
признавања друштвеног ауторитета, тако и у нелагодним
доживљајима друштвене стварности. У таквим доживља
јима се обично преламају лоше стране признатог аутори
тета. Тај аспект политичке културе појашњава оспоравање
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владајућих историјских парадигми које у одређеним перио
дима неспорно дефинишу слику света. Такав је случај и са
неолибералном парадигмом која од деведесетих година про
шлога века обележава урушавање „посткомунизма”. Она је
створила политичку културу која заговара компатибилност
демократије и „нерегулисаног” тржишта и изједначава со
цијалну ефикасност са профитабилношћу капитала. Про
паст социјалистичких система је служила као емпиријска
потврда тога да она нема алтернативу. Уместо да управља
економијом преко политике, што је довело социјализам до
урушавања, капитализам економију претпоставља поли
тици – што је деловало обећавајуће све док се није пока
зало да економски успех не значи и благостање. Напротив,
показало се да инструментализација политике углавном
спречава испољавање стваралачких потенцијала људи. Уме
сто усмерења на развијање људских вредности, друштво је
усмерено на остваривање интереса капитала који се притом
приказују као универзални модел развоја са тржишном де
мократијом као врховном истином коју сви морају да следе.
Постоји критика политике као средства економије профита,
која предлаже отпор неконтролисаној глобализацији корпо
ративног капитала вођењем савесних државних политика
заштите становништва и његових потреба.1 То се посебно
односи на заштиту локалних сељака и домаће пољопривре
де од разорне конкуренције светског тржишта. Будући да
се интереси људи и народа разликују од интереса капита
ла, јасна је потреба да се пронађе одговарајући социјални
пројекат који ће омогућити мирољубиву политичку културу
плурицентричне демократије. Међутим, левичарске идеје
алтерглобализације које би значиле повратак на становиште
демократског социјализма не треба да пренебрегну исто
ријско искуство које сведочи да је и такав систем подложан
идеологизовању и злоуп
 отреби.
Зато је потребан другачији садржај политичке културе ко
ја ће подржати остваривање друштвених пројеката пове
заних са глобалним процесима који утичу на преображаје
животне средине. Размишљање о томе оживело је крајем
претходног миленијума. Након објављивања књиге о крају
природе2, ново име за стару природу је постало окружење
(environment)3. У центар пажње су дошле глобалне промене
1 Упоредити: Amin, S. (2004) The Liberal Virus, Permanent War and the
Americanization of the World, New York: Monthly Review Press.
2 Упоредити: Kibben, B. M. (1989) The End of Nature, New York: Random
House.
3 Раније се у преводима на српски језик користио израз животна сре
дина, али се израз окружење јавља као једноставнији и непосреднији
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климе које су описане као „ненамераване” последице мани
пулације атмосфером. Тиме је означено ишчезавање нама
познате природе. Другим речима, за разлику од претходних
генерација које су настањивале природни свет остављајући
га након свог деловања ипак нетакнутим4, ми и наша деца,
ћемо можда живети у свету који ће под утицајем људских
активности имати потпуно измењену биосферу планете.
Такав свет више неће разликовати природу од људских
технолошких интервенција.
Оптимистичком уверењу о спасилачкој улози технологи
је супротставља се забрињавајуће уништавање природног
окружења. У његовој основи је модернизацијска идеологи
ја технолошког развоја у функцији економског раста и про
фита као доминантне вредности. Управо због (не)одрживо
сти модернизације која се одвија на рачун окружења (како
природног тако и друштвеног) постаје све незаобилазније
опште суочавање са потребом за променом тако усмереног
погледа на свет, односно са преображајем људског односа
према свету с обзиром на проблематику одржања. Кључна
је промена људског односа према природи, чије негирање
покреће замајац уништења. Отуда неминовност одбацива
ња идеологије прогреса која усмерава научно-технолошко
знање на економски развој, слепо верујући у могућност
неограниченог економског раста, иако је очигледно да он
прекомерно и пребрзо води у ишчезавање биодиверзитета
планете.5
Увид да није угрожено само природно окружење – еколо
шки системи, биљно и животињско царство, већ и опстанак
човечанства, требало би да допринесе еколошки конструк
тивном разумевању повезаности човека (односно човечан
ства) са природним окружењем. У том духу, усред цивили
зацијског занемаривања целине света, управо на маргинама
модерне цивилизације, почело је успостављање еколошки

превод енглеског израза environment. Но да би се очувала дистинкција
између појмова еколошко и енвиронментално, често остаје ова туђица
будући да ни придев окружењски не звучи познато. Није такође заживео
ни синоним – појам околина (околински), као пандан хрватској нупотре
би појма околиш (околишни), као ни предложени неологизам – еколина
(еколински).
4 Када се на то одговара аргументацијом да људи никада нису остављали
природу нетакнутом, или пак супротном тврдњом да велике природне
промене попут климатских не зависе од људи јер су се дешавале и рани
је, то постаје начин да се проблем уништавања природе представи као
парадоксалан и да се оправдава неодговоран однос према окружењу.
5 Упоредити: Shiva, V. (1988) Staying Alive: Women Ecology and Survival in
India, London: Zen Books.
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усклађених система на основу природног начела дугорочне
(само)одрживости.
У вези са тим треба разумети супротстављање природе и
културе као кључно обележје научно-технолошке модерни
зације. Ново промишљање односа између природе и културе
истиче да је континуитет између њих примарнији и дубљи
од њиховог дисконтинуитета који је установљен модерни
зацијом. Тај континуум је изражен у начелима пермакул
туре као новог погледа на свет који је претпоставка нове
(политичке и економске) културе.6
С једне стране, тај поглед је у складу са давнашњим осно
вама древних традиција, са такозваним „премодерним кул
турама” које су природно и људско окружење схватале као
различите аспекте јединствене целине света. У том духу се
одвија увођење интегрисане природе и културе у лични и
заједнички живот и изналажење и успостављање еколошки
одрживих решења. С тим могућностима се повезује све ви
ше присталица еколошке економије и начина живота ко
ји укључују (само)одржање и (само)обнављање на основу
образаца својствених природи.
С друге стране, у току је развијање супротних теоријских
становишта која континуитету између културе и природе
приписују културну супремацију сматрајући је „природним”
оправдањем за „креативну интервенцију”, односно за инже
њерску и технолошку манипулацију саставним елементима
природе.7 На тај начин се подржава научно-технолошки раз
вој у функцији контроле света и остваривања профита без
6 Пермакултура је идеологија и друштвени покрет који се испољава кроз
освешћивање потребе за повезивањем људи са природом и њеним за
конима кроз све видове живота. Уређујући односе у окружењу према
принципима природе и еколошке економије, начела пермакултуре по
везују модерну технологију и науку са древним увидима. Назив „пер
макултура” служи да истакне идеју перманентне, самообнављајуће кул
туре и одговарајуће култивисањe свих аспеката живота. Усмерена је на
осмишљавање ниша у којима еколошки начин живота представља узо
ран отклон од недостатака цивилизације која убрзано уништава окру
жење и дехуманизује човечанство. Концепт пермакултуре превазилази
уобичајену дихотомију између урбаног и руралног, али сличност са уто
пистичком жељом за бекством од технологије цивилизацијског система
чини да, са становишта тог система, она по дефиницији остаје марги
нална. Ипак, с обзиром на катастрофалне слабости неолиберлне поли
тичке културе, њен потенцијал да створи нову врсту политичке културе
несумњиво постоји.
7 То је, на пример, гледиште Џудит Батлер (Judith Butler), а могуће га је
повезати и са концептом Xтулуцена (Chtulucen) Доне Харавеј (Donna
Haraway), или са дискурсом о „мноштву природа” Бруна Латура (Bru
no Latour), па и са аргументовањем да људи немају природу, већ само
историју (Tom Ingold).
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обзира на еколошку и људску (не)одрживост. Исход борбе
између ових супротстављених становишта је неизвестан
и његова вероватноћа је неодређена. Мада они који имају
моћ – узурпирају власт, ипак постоји нада да ће цивилиза
ција у кризи некако успети да преокрене доминантни тренд
глобалног уништења.
Перпетуирање идеологије раста и економије профита, од
вија се кроз праксу технолошког прогреса који настоји да
учврсти људе у уверењу да је могућ неограничен економски
раст. Тако да они који управљају технологијом цивилизациј
ског система остају приковани за ова полазишта. Са њима
заједно иде у академским круговима развијена тенденција
да се концепт звани „природа” одбаци као епистемолошка
„натуралистичка грешка”, или да се значај природе негира
на основу аргументације из сфере постхуманизма.
Концепт постхуманизма је сумњив зато што превиђа потре
бу људи да сачувају „укорењеност у земљи”. Од тога је, ме
ђутим, још сумњивије занемаривање упозорења да економи
ја профита угрожава опстанак свих природних организмима
на планети. У контексту друштвеног окружења то значи да
еколошка опасност погађа све а не само сиромашне који
су принуђени да перпетуирају погрешан систем у борби за
преживљавање. Међутим, и богати носиоци постојећег си
стема не би требало да занемарују чињеницу коју је иста
као Брус Липтон (Bruce Lipton) да је уништавање природе
подједнако претња за „поражене” као и за „победнике”, те
се зато дилема „променити се или нестати”, намеће свима.8
Оне које не успева довољно да занесе вера у технолошко
обећање, могу препознати смисао у идеји да драматичне
промене животне средине поништавају (и људску) способ
ност прилагођавања која је дуготрајно стицана у процеси
ма еволуције. Угроженост се повећава управо зато што се
урођена способност уклапања у животну средину не односи
на „противприродно” окружење. Подршка томе да „доба ан
тропоцена” производи „другу природу” (next nature9) – што
се одвија услед препуштања инерцији технологије – треба

8 Упоредити: Lipton, B. H. (2014) Biologija verovanja, Beograd: Leo
Comerce.
9 Овај мото једноставно илуструје одговор на питање, „Шта значи друга
природа”?: „Покушајима да култивише природу, људска врста је иза
звала настајање друге природе, која је дивља и непредвидива као увек.
Дивљи системи, генетска изненађења, аутономна машинерија и дивни
црни цветови. Природа се мења заједно са нама.” Упоредити: Mensvoort,
K. V. (ed) (2014) Next Nature Book http://www.nextnature.net/book/; http://
www.nextnature.net, приступљено 11. 09. 2014.
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сматрати неодг оворним, утолико више, уколико се више
глобализује.
Јавним, политичким и професионалним праксама, одно
сно, односом између грађана и државе, слободе и владања,
глобалне економије и локалног окружења управља „језик
кризе” који уоквирује људску перцепцију стварности. Зато
је стално присутна потреба да се расветле кореспонденци
је постојећих „дискурса кризе” између области економије и
екологије (који се тичу природе, ресурса, енергије, загађења,
биодиверзитета и промене климе). Ови дихотомни дискурси
се ипак не сматрају нужно међусобно искључивим упркос
томе што се крећу између полова катастрофе и одрживости,
од ишчекивања хуманитарног расула до „зелене револуци
је”. Увид да криза изискује одлуку, наводи на очекивање да
еколошка криза изазове економски препород – томе се не
надају само такозвани „алтернативци” и „маргиналци”, већ
таквих има и међу „мејнстрим” политичарима (Al Gore) и
теоретичарима (Thomas Friedman).
Иако је одавно уочена повезаност еколошких и економских
проблема (катастрофе и конзумеризма, природних несрећа
и еколошких окидача, климатских промена и кредитног кра
ха), видимо да се могући правци њихових разрешења фун
даментално разилазе. Питање је, због чега? Један одговор
гласи да различит однос према еколошко-економској кризи
потиче од разилажења у разумевању тога да ли материјал
на добра долазе од људске креативности или од природе.
Према мишљењу Дејвида Холмгрена (David Holmgren), ал
тернатива природа/култура је обликовала модеран свет ви
ше него левичарска/десничарска идеологија. Разумевање
тога може помоћи у расветљавању идеолошких коренова
глобалне кризе.10
Наиме глобална криза је тема дебате о промени климе / кра
ју нафтне ере (peak oil). Она указује на потребу да се љу
ди прилагоде животу са мање енергетске потрошње.11 У
том контексту је настала и идеја о потреби за „енергетским
10 У тексту Новац против фосилне енергије: борба за контролу света (Mo
ney Vs. Fossil Energy: The Battle for Control of the World) на свом интер
нет-сајту (Holmgren Design – permaculture vision and innovation) Дејвид
Холмгрин развија проблеме које је претходно изнео у тексту Слом на
Захтев (Crash on Demand) а који обнавља контекст његовог ранијег дела
Future Scenarios: How Communities Can Addapt to Peak Oil and Climate
Change (2007) Упоредити: Holmgren, D. (2010) Money Vs. Fossil Energy:
The Battle for Control of the World (https://holmgren.com.au/ приступљено
05. 06. 2014.)
11 Упоредити: Hopkins, R. (2008) The Transition Handbook: From Oil Depen
dency to Local Resilience, London: Green Books; Holmgren (ibid).

61

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ
описмењавањем”, односно, за разумевањем енергијских то
кова који су у складу са универзалним законом о енергији
који последњих деценија предлаже пермакултурни покрет.
У основи, овај закон каже да се било који систем – економ
ски, еколошки, биолошки итд. – више усложњава што добија
већу количину енергије. Конфронтирајући новац и фосилна
горива, Холмгрин износи запажање како је од Просветитељ
ства и Индустријске револуције дошло до огромног усло
жњавања културе у смислу друштвене економско-техноло
шке перформативности. То је створило је културни хибрис
(ύβρις) услед надмености – осећања људске надмоћи која је
истиснула скромност као врлину старих духовних тради
ција повезаних са тајнама и моћи Природе.12 Међутим, ако
се има на уму да иза људске моћи стоји енергетска основа,
ствари постају много јасније.
Тумачење према којем је сврха просветитељског пројек
та ослобађање човечанства од „окова природе”, Холмгрин
сматра „идеологијом банкара, господара новца – те магич
не силе која чини да цео систем индустријске модерности
функцион
 ише”. Према њиховом уверењу, раст финансиј
ских вредности и трансакција представља врхунац људске
еволуције. Они испољавају религиозну веру да ће еколошко/
економски проблеми бити решени увођењем на тржиште
технолошко/организационих иновација која ће надокнадити
немогућност природе да пружи довољно ресурса и апсорбу
је отпад. Новац и тржиште су најсложенији производи вере
у људску супериорност. Али Холмгрин указује на опасност
ове вере с обзиром на њену неутемељеност.
Наиме, ера економског раста почива на све већем искори
шћавању фосилних горива, што доводи до тога да друштве
ни системи – економија, комуникација, образовање, техно
логија итд. – достижу огроман ниво сложености. Међутим,
исцрпљивање природних ресурса води смањењу прилива
енергије што се неминовно одражава на потребу за смањи
вањем друштвене сложености. О томе на сличан начин као
мислиоци пермакултуре размишљају и иницијатори концеп
та транзиције који предлажу да се транзиција ка друштву
са смањеним приливом енергије уради постепено, тако што
би се катализовали потенцијално катастрофални догађаји.
У контексту могућег енергетског колапса, опасност лако
мислене вере у људску креативност која ће увек решавати
12 Тако, на пример, многи борци за друштвену правду и еколошка права,
верују да је за опште добро и мудро управљање кључно конституис а
ње правила. Теоретичари, учитељи и новинари верују да су разговори и
расправе начин за решавање проблема. Предузетници су ово уверење у
људску надмоћ додатно развили кроз наук у, технологију и трговину.
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проблеме технологијом, постаје опаснија од такође пробле
матичне вере у прекопавање земље, јер ова последња бар
признаје значај енергетских ресурса.
Критика доминантног тренда промовисања глобалног еко
номског система заснованог на принципима економског
профита, обузела је теоретичаре на свим континентима зе
маљског глобуса. Међу њима је Вандана Шива (Vandana Shi
va) посебно усредсређена на „монокултуру ума” и анализу
технологије култивисања монокултура. Глобално узевши,
с обзиром да је организован одозго, систем монокултура
промовише широк дијапазон производње али то подразуме
ва велику количину пређених километара. Овај тренд под
разумева такође трговину идентичним производима, као и
потрошачки начин живота. Опасност наметања принципа
монокултуре испољава се у стварању све већих и све спе
цијализованијих фарми–индустрија које су опремљене да
одгајају само једно исто – фабрике свиња, или пилића, на
трпавају хиљаде животиња на исто место. Овај начин произ
водње је противан животу и разноврсности. Тај систем који
промовише конзумерску монокултуру представља претњу
за јединствени идентитет сваког појединца, сваког рођеног
детета, истиче Шива.13
Реаг ујући на опасности таквог система, неки људи су поче
ли да се залажу за локалну, еколошку, самоодрживу еконо
мију која почива на неговању биодиверзитета и усмерена је
ка општем добру. Насупрот „економији профита”, која суге
рише да „више” значи и „боље”, ови људи су на нов начин
почели да мисле о томе шта купују, једу, користе, као и о
новцу којим плаћају све то. Они настоје да оно што купују
буде у складу са оним што сматрају заиста вредним. Уме
сто неумерене потрошње, тог пандана профиту, почели су да
свесно усмеравају идеју просперитета у правцу свог живота
и локалног окружења и заједнице са намером да на тај начин
стварају више сопствене хране, енергије, културе и забаве.
Једна водиља овог покрета је идеја „културне транзиције”
која се деценијама развија у свету. Иницијативе култур
не транзиције14 за одрживим начином живота полазе од
истих принципа као и покрети за пермакултуру која пред
ставља разраду одрживих начина живота погодних за сва
ку заједницу. Пермакултура има за узор обрасце природних
13 Упоредити: Shiva, V. (1988) Staying Alive: Women Ecology and Survival in
India, London: Zen Books.
14 Мрежа Транзиције постоји у стотинама заједница широм света. Бави се
начинима како да заједнице постану отпорније и срећније (www.transiti
onnetwork.org, приступљено 16. 04. 2014).
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екосистема и суштински је повезана са дубинском екологи
јом – то је изражено и њеним називом који упућује на пер
манентност (само)обнављања.
Мада би неки биоцентрично настројени еколог можда при
метио да је свака интервенција у природи производ антропо
центризма, те да природу само треба заштитити од људских
утицаја, поклоник пермакултуре би тврдио: да је и људска
врста део природе, који је користан за њену обнову, али са
мо под условом живљења у складу са природом, а не борећи
се против ње, као у модерно доба. Тако ће један агроном,
на пример, следећи модерне агрономске принципе који су
усмерени на што већи принос и трошење велике количине
хемијских препарата, за мање од пар деценија од плодне зе
мље направити јалову. Томе напротив, пермакултура ће пу
стињу претворити у оазу природне шуме хране која ће се,
такорећи, самообнављати.
Иницијатором пермакултуре, као облика еколошког дизај
нирања који развија одрживу архитектуру и самообновљиве
системе агрикултуре, према моделу природних екосистема,
уобичајено се сматра аустралијанац Бил Молисон (Bill Mol
lison), али и други аутори су дали и дају своје доприносе
разради и успостављању пермакултурних принципа (Хол
мгрин, Лефтон (Geoff Lawton), Шива, Холцер (Sepp Holzer),
Хопкинс и остали. Пермакултурни план, или дизајн, треба
да истакне предности сваког крајолика – његов образац,
функције и узајамну повезаност врста и треба да те чиниоце
распореди тако да они могу да се развијају, да напредују и
максимално доприносе свом окружењу. На основу финал
ног дизајна, који је и средство и сврха концепта пермакул
туре, везе између саставних делова воде синергији целине.
Слика опустошеног света је контекст и мотив за избор пер
макултурног активизма. Према виђењу Холмгрина пројекат
пермакултуре сугерише повлачење од конзумерске еконо
мије и стварање самоодрживог окружења које представља
корак у стварању света у којем желимо да живимо. Уколико
би то подстакло распад постојећег економског система, овај
распад се ипак не би могао сматрати сврхом пермакултуре.
Приступ пермакултуре је интегративан, а то значи да не ве
рује у супротстављајуће ставове типа „ми против њих”, јер
глобална криза нас све заједно повезује . Према схватањима
пермакултуре, уништавање планете треба заус тавити пози
тивним деловањем – оно ће делотворније него супротста
вљање променити постојећи систем када се у пракси пока
жу непосредне и дугорочне предности нове парадигме. Тако
се, дакле, философија пермакултуре поклапа са Сократовим
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мишљењем да тајна промене није у томе да се сва енергија
усмери на борбу против старог, већ на изградњу новог.
Принципе пермакултурног начина живота Холмгрин је из
нео још деведесетих година када је предложио радикалне,
али изводиве, промене понашања, које имају за циљ да љу
де претворе од зависних потрошача у одговорне произво
ђаче који стичу независност.15 Међутим, када се узме у об
зир аскетски идеал ових принципа, не чуди што потенцијал
пермакултуре као делотворног облика друштвених промена
није у знатнијој мери препознат и прихваћен. Због тога се
такође о њој говори у контексту алтернативе (и маргинал
ности). Проблем је свакако у доминацији модернизацијских
идеја и вредности, а њихово преношење путем медија и
образовања онемогућава већину људи да их доведе у везу са
потрошачким стилом живота који угрожава окружење.
Медији и други технолошки системи комуникација подржа
вају потрошачку оријентацију друштва, тако да успављују
људе и онемогућавају их да буду довољно уздрмани кризом.
Због тога људи као да не виде ништа чудно у томе што и
даље не доводе у питање „мит о прогресу”16 са разорним
последицама економског развоја по окружење а у даљем
току и по целу технолошко-економску инфраструктуру. Не
повезивање утицаја деградираног окружења на здравље и
благостање са егзистенцијалним и културним питањима та
кође је показатељ неодрживости овог система. Нажалост,
ово подвојено стање свести може наставити да траје све
док не буде касно за промене које су неопходне за одрживо
окружење.17
15 Према Холмгриновој визији принципи пермакултуре су сумирани ова
ко: 1. редукуј, користи поново, рециклирај 2. гаји башту и храни се од
ње; 3. избегвај увозне производе; 4. користи рад и вештину уместо го
тових материјала и технологије; 5. планирај, дизајнирај, гради и купуј
да би трајало и поправљало се; 6. користи изворе енергије на најбољи
начин; 7. користи локалне обновљиве изворе и када су скупљи; 8. кори
сти необн
 овљиве и опредмећене енергије само да би успоставио одржив
систем; 9. висока технологија (компјутер) не мора да буде врхунска; 10.
избегавај дугове и далеке релације; 11. редукуј опорезивање мањим при
ходима; 12. развијај домаћински животни стил и одговорност.
16 Фон Рихт (Georg Henrik von Wright) је пре више од две деценије дао ту
мачење „мита о прогресу”, тврдећи да прогрес „није савршенство о коме
је сањало просветитељство, већ његово реификовано поис товећивање
са економским растом и натегнутим формализовањем друштвеног упра
вљања” (Riht, G. F. (1989) Mit o progresu. Doprinos raspravi o modernosti,
Treći program 82, 83 (III, IV), str. 219–246.
17 Упоредити: Bowers, C. A. (1995) Educating for an ecologically sustaina
ble culture: rethinking moral education, creativity, intelligence, and other
modern orthodoxies, SUNY series in environmental public policy, Albany,
New York: State University of New York Press.
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Међутим, иако је преко потребно повезивање одрживих
принципа са политичким деловањем, посебно у ситуац
 ији
урушености двадесетовековних друштвених покрета, то ни
је масовна појава. Можда је тако управо зато што је иници
јатива транзиције/пермакултуре покрет „одоздо” који делује
изнутра да придобије људе да (само)организују алтернативу
конзумерском систему који упропашћава свет и да се пред
наступајућом кризом обезбеде у оквиру локалних заједница.
Према прогнозама из деведесетих година, само 10% станов
ништва може да функционише на основу дубинског избе
гавања централизованог економског система у целини. То
значи да избегавање потрошачког начина живота не може
много утицати на преображај глобалне економије. Тако да
главна улога пермакултуре остаје изграђивање алтернатив
ног животног стила – независних домаћинстава која не по
чивају на државном новцу већ на самоодрживој економији
локалних заједница.
До сада ниједан други политички модел ипак није понудио
оно што је у стању да понуди пермакултура у смислу бољег
живота за све становнике планете. Зато би пермакултура мо
гла да представља кључни допринос развоју нове политике
и политичке културе.
Ситуација у Србији је таква да, иако је управо то био на
чин традицион
 алног сеоског живота, модернизација је не
приметно довршила изумирање села. Идеје пермакултуре
међу алтернативно оријентисаним младима добијају акту
елност.18 Међутим, урбанизовану популацију младих није
лако придобити да се врате на земљу, посебно због масовне
уверености у трајне предности модернизације која, заједно
са сећањима претходних генерација на тежак сеоски жи
вот, претеже у корист урбанитета. У том контексту, требало
би се више информисати о функционисању „градова тран
зиције” који се поникли широм света и делују под утицајем
„транзицијске иницијативе”. Њихов начин размишљања и
стил живота изгледа веома оправдано и разложно, посебно
у контексту претње привредног краха.
Наравно, постоји опште зазирање од алтернативе систему
које одбија људе због неодобравања и страха да ће приста
лице алтернативе бити проглашене ненормалним, или при
падницима култа, или терористима. Због тога многи који би
поверовали у начела пермакултуре радије остају по страни
18 Удружење Пермакултура Србије је релативно младо и једно је од ви
ше различитих асоцијација које су свесне улоге пермакултуре (http://
permakulturasrbije.rs/category/udruzenjepermakulturasrbije/, приступљено
11. 06. 2014).
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да би сачували потребан мир. С друге стране, шире се ди
гиталне друштвене мреже, којима су блиске алтернативне
идеје транзиције / пермакултуре, а на некима од њих љу
ди истичу своју узнемиреност због глобалистичке контро
ле која на различите начине негативно усмерава друштве
не промене (преко различитих облика биои
 нжињеринга –
chemtrails, big-pharma итд.).
Било да се одвија спонтано и „одоздо” било да је исплани
рано „одозго”, супротстављање различитих парадигми није
једноставно ни лако, ни монолитно ни линеарно. Друштве
ни процеси су динамични и имају пуно параметара чије
понашање није могуће предвидети. Отуда ни доминантној
модернизацијској парадигми није могућ потпуни надзор
и контрола свих чинилаца који устају против уништавања
окружења и дехуманизовања човечанства. Алтернативне
транзицијске иницијативе, попут пермакултуре, делују па
ралелно са главним системом настојећи да створе нише које
ће омогућити избор другачијег начина живота. Њихова по
зиција остаје маргинална у односу на доминантни систем,
али ови „гласови са маргине” су у ствари драгоцени за сва
ки систем који није аутодеструктиван јер могу кориговати
његове слабости.
Са становишта студија културе прави проблем је што је до
минантни друштвени систем маргинализовао културу као
такву. Технологија и економија потпуно су „колонизовале”
модерну имагинацију. Оне су постале наша култура, као
што је истакао Серж Латуш (Serge Latouche) указујући на
„културицид“ модерног друштва. Тоталитет који су проу
чавала антрополошка истраживања културе више није те
ма модерног друштва које је преплављено технологијом и
економијом. Зато деконструисање модернитета, у хајдеге
ровском смислу, значи декодирање дубинског значења дру
штвено-економске динамике глобалних процеса да би се
откриле могућности нових креирања културе.19
Алтернатива коју предлаже пермакултура представља за
немарену суштину живота када промовише прилагођавање
огромног богатства различитости које постоје у свету при
роде. На тај начин и људски систем постаје део екосистема.
То омогућава перспективу далеко успешније производње
хране по јединици земље, воде или енергије, него што про
изводи систем монокултура. Међутим, систем монокулту
ра држе они који имају моћ и који не желе да се одрекну
19 Упоредити: Latouche, S. (1998) La société moderne face au défi techno
logique: la mégamachine et le destin, Études internationales Vol. 29, No 3,
p. 669-681.
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профита. Зато и јесте важно да се покрену алтернативе,
да се људи ангажују у неком локалном покрету транзици
је ка одрживом, еколошко-економском систему. Они који су
укључени у такав систем називају га “економијом среће” и
мисле да треба о томе образовати људе кроз активизам. То
значи ширити идеју пермакултуре тако да она постане ви
дљива свима, да сви сазнају за могуће примере људи који су
успели да сами произведу обиље тзв. „шуме хране”, радећи
са уживањем за своје окружење и заједницу. Њихово ужива
ње почива на стварању културе повезаности између људи и
природе и између самих људи. Повезаност је потка узајам
не сарадње, кроз еколошке интеракције у локалном гајењу
хране и подлога је за људски напредак.
Пермакултура има и своје урбане облике. Такав је на пример
покрет Пермаблиц (Permablitz)20, који претвара травњаке у
плодне вртове. Гајени травњаци су, наиме, у западном свету
постали иконе статуса више класе, симболи станишта мо
нокултуре, чије одржавање је проглашено за грађанску ду
жност. На њих се троше велика средства, док се у исто вре
ме непотребно троше додатна средства за увоз хране. Када
се томе додају средства потребна да би се произвела храна
за тржиште (за сађење, фертилизацију, пестициде, хербици
де, фунгициде, жетву, брање, процесовање, хладњаче, тран
спорт и складиштење), постаје још очигледније зашто је
требало травњаке заменити пермакултурном производњом
хране (успостављањем шума хране, сезонских повртњака,
уз коришћење пластеника покретних кавеза за живину). Ти
ме се решавају два еколошко-економска проблема: елими
нише се енергија потребна за одржавање травњака, као и
токсини који се за то користе, а редукује се и огромна ко
личина енергије потребне за испоруку хране до корисника.
Постоје такође и друштвене предности од повратка произ
водње хране у суседство.
У извесном смислу, урбана пермакултура постаје нешто ве
ома радикално што можемо чинити ако као грађани хоћемо
да редукујемо негативне утицаје на окружење и унапредимо
заједницу. Коришћење пермакултурног плана треба да пред
упреди одлив времена, ресурса и енергије, да олакша произ
водњу сопствене органске хране са мало труда који притом
20 Сажето, прича о Пермаблицу говори о настојању да се дизајном перма
кутуре развије заједница, тзв. „јестиво домаћинство” са вртом по узору
на природу у дивљини. Пермаблицеви могу да се односе на било који
пројект који је (само)одржив, као што је прављење компостних тоалета,
„ретро” прилагођавање постојећих кућа, или производња биљних влака
на за одећу, градњу или огрев; затим, предавања, радионице, размена ве
штина и хране, изграђивање мреже у заједници, забава (http://www.per
mablitzlondon.com/the-story-of-permablitzes/ приступљено 05. 06. 2014).

68

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ
може бити забаван и рекреативан. Тиме ће се такође откло
нити друштвене и еколошке импликације испоруке хране, а
ни уштеда новца не мора бити занемарљива. Остали пози
тивни аспекти ове промене „одоздо”, који могу да буду при
хватљиви просечном грађанину, су: боље физичко и ментал
но здравље, више забаве и већа отпорност, нарочито ће деца
цветати чак и у вртлогу драматичне промене света.
Пермакултура није утопија, јер њу већ деценијама спрово
де заједнице широм света. Међутим, није је једноставно ус
поставити, пре свега зато што изискује промену увреженог
погледа на свет. Проблем са променом старе парадигме и
успостављањем пожељног начина живота је, у принципу, у
томе што је уобичајено мишљење и понашање заглављено у
обрасцима који се односе на окружење. Они потичу из личне
и друштвене историје али зависе и од изабране перспективе.
Зато разјашњавајући себи смисао света, можемо разјаснити
и саме себе и тако пробудити нову свест. То подразумева да
ћемо направити помак у погледу на свет – у опажању, начи
ну на који обрађујемо информације, мисаоним обрасцима и
навикама, а све то може донети помак у стварности – успе
вајући да нешто схватимо можда ћемо учинити неки помак
у колективној свести, будући да припадамо истој врсти која
верује у могућност бољег живота.
Ако се осврнемо око себе, суочавамо се са избором између
тога да се заглавимо у бесмислу критиковања и пропаган
де, или да покушамо да откријемо узроке због којих ствари
нису онакве какве треба да буду. Уместо да останемо хипно
тисани уобичајеном парадигмом мишљења и обрасцима по
нашања, запитајмо се да ли смо ми сами део проблема, или
део решења? Када се замислимо над тим ко смо и због чега
смо овде, можда ћемо престати да узимамо ствари здраво за
готово и да кривимо околности. Можда ћемо најзад прихва
тити сопствену одговорност за то да свакодневно, из трена
у трен, будемо промена коју желимо да видимо у свету. То
је начин да наша свест утиче да колективна свест иде пу
тем обнављања живота на Земљи, а не деструктивним путем
колективно–несвесног.
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PERMACULTURE AS A NEW POLITICAL CULTURE
Abstract
This article deals with the potential of a subculture which considers
itself sustainable through orientation towards natural (re)production of
life. Distinctiveness of this subculture is spreading across the planet,
gathering its supporters in Serbia as well. It shows a developing
awareness of various aspects of need for reconnection with nature and
its laws in all the lifeforms. It is rooted in caring for life on Earth by
following the principles of nature. By harmonizing relations within the
environment connected to the principles of ecological economy, it links
technology and science with ancient insights that are in accord with
contemporary scientific views. The label “permaculture” stands to point
out the idea of a permanent regenerating of culture and cultivating all
aspects of life. It is directed towards a conception of niches in which
the ecological way of living represents a pattern of restraint from the
shortcomings of civilization which rapidly destroy the environment
and dehumanize the world. The concept of permaculture surpasses
the common urban/rural dichotomy although its resemblance to the
utopian desire to escape the system of technological civilization makes
it, from the point of view of that system, marginal by default. However,
considering catastrophic weaknesses of the neo-liberal political culture,
the concept still has a potential to create a new kind of political culture.
Key words: environment, sustainability, ecological economy, perma
culture
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РОДНА ПОЛИТИКА У
РОМАНИМА ЛЕТО ПРЕ
СУМРАКА ДОРИС ЛЕСИНГ И
ЖИВОТИ ДЕВОЈАКА И ЖЕНА
АЛИС МАНРО
Сажетак: Ослањајући се на виђењa Кејт Милет и њена тумачења
патријархата из различитих перспектива у делу Сексуална поли
тика, у овом раду се анализира родна политика у романима Лето
пре сумрака Дорис Лесинг и Животи девојака и жена Алис Манро.
У оба дела се сусрећемо са две генерације жена у оквиру англофоне
културе седамдесетих година двадесетог века. Старије протаго
нисткиње, Кејт у роману Лето пре сумрака и Ади у роману Живо
ти девојака и жена, не могу да живе онако како би желеле и буду
испоштоване онако како заслужују, јер им патријархални систем,
преко својих институција, намеће устаљене обрасце понашања од
детињства и ране младости. Међутим, њихове животне приче
су на известан начин послужиле као опомена млађој генерацији
жена у поменутим романима. Стога, Морин у роману Лето пре
сумрака, као и Дел у роману Животи девојака и жена, одбијају да
прихвате стереотипне родне предрасуде и повинују се правилима
и очекивањима патријархата.
Кључне речи: родна политика, Дорис Лесинг, Алис Манро,
култура, феминизам
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У романима Лето пре сумрака и Животи девојака и жена
одсликавају се извесна стереотипна културолошка схватања
и начела у вези са улогом жена у Енглеској и Канади седам
десетих година двадесетог века. Како код британске књи
жевнице Дорис Лесинг, тако и код канадске ауторке Алис
Манро, наил азимо на две генерације жена. Старије припад
нице женског пола (Кејт у роману Лето пре сумрака и Ади
у роману Животи девојака и жена) својим поступцима и
искуством (не)свесно утичу на виђења и животне изборе
млађих девојака (Морин у роману Лето пре сумрака и Дел
у роману Животи девојака и жена), који су неуобичајени за
схватања патријархалне културе.
Друштво и систем вредности у поменутим делима су обли
ковани од стране патријархата на начин о коме пише Кејт
Милет у делу Сексуална политика. У оба романа култура
охрабрује и очекује да се жена прикаже као инфериорно и
пасивно биће, дужно да сузбије сопствене унутрашње им
пулсе и идеале и у потпуности се подреди мерилима патри
јархалних институција, како не би била осуђивана. Међу
тим, протагонисткиње Лесингове и Манроов е показују како
се превазилази спутавајући и превазиђен културолошкополитички образац стереотипа и маргинализације.
У делу Сексуална политика, Милетова тумачи патријархал
ни систем из неколико перспектива: идеолошке, биолошке,
социолошке, класне, економске и образовне, антрополошке
и психолошке. Ова теоретичарка се фокусира на „односе за
сноване на моћи, договоре у којима једна група особа би
ва контролисана од стране друге”.1 Анализирајући ствара
лаштво Д. Х. Лоренса, Хенрија Милера, Нормана Мејлера
и Жин Женеа, Кејт Милет показује да се „контролисана“
група односи на цео женски род, подређен патријархату и
систему у коме „сваки облик моћи у друштву, укључујући
и принудну силу полиције, у потпуности је у рукама му
шкараца”.2 Милетова истиче како се, иако не постоји пре
цизно биолошки установљена разлика између полова, већ
у породици, без обзира на класу, подстиче формирање од
ређеног идентитета жене који подразумева инфериорност,
несамосталност и незнање, немоћ, као и моралну окаља
ност и заслужену маргинализованост у односу на мушки
пол. У оквиру идеологије патријархата се истиче да „мушку
супериорност осигурава супериоран статус код мушкарца,

1 Millet, K. (2000) Sexual Politics, Urbana and Chicago: University of Illinois
Press, p. 23. Сви преводи цитата са енглеског језика М. Ћ.
2 Исто, стр. 23.
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а инфериор ан код жена”.3 Надређеност мушкараца заснива
се на „агресији, интелигенцији, сили и ефикасности”4, док
су жене подређене због своје „пасивности, незнања, смире
ности, чедности и неефикасности“.5
Милетова настоји да објасни како ова подела на „мушке”
и „женске” личне особине није у толикој мери биолошки
условљена, већ је такође „културолошки подржавана кроз
одгајање, исхрану и вежбе”6 и „прихватања система вредно
сти који није биолошки”.7 Деца су навођена да се понашају
на начин како се подразумева да припадници њиховог по
ла треба да се понашају, јер „сваки тренутак живота детета
је траг како он или она морају да мисле и понашају се да
би испунили или задовољили захтеве које им род намеће”.8
Главна институција преко које се патријархат остварује, по
мишљењу Милетове, јесте породица, у оквиру које „патри
јархат додељује оцу скоро потпуно власништво над женом
и децом, укључујући и права на физичко злостављање и, у
честим случајевима, убиство и продају”.9
У вези са виђењем патријархата из перспективе класе, Ми
летова износи занимљиво тврђење да „један од главних де
ловања класе у оквиру патријархата јесте да окрену једну
жену против друге, стварајући у прошлости животни ан
тагонизам између курве и светице, а у садашњости између
жене од каријере и домаћице”.10 Овакво стварање јаза из
међу припадница женског пола доприносило је и доприно
си разједињавању и спречавању солидарности и груписања
зарад заједничког деловања. Стога, жене су имале и имају
мање могућности да се одуп
 ру константном довођењу у
подређен положај и ускраћивању на финансијску само
сталност и образовно и интелектуално усавршавање. Како
се износи у делу Сексуална политика, кроз векове „жена
ма, као неув аженим особама без правног статуса, није се
дозвољавало стварно делање у области економије, јер оне
нису могле да саме поседују или имају право”.11 Економска
независност жене се и данас „посматра са неповерењем”,12
3 Исто, стр. 26.
4 Исто.
5 Исто.
6 Исто, стр. 27.
7 Исто.
8 Исто, стр. 31.
9 Исто, стр. 33.
10 Исто, стр. 38.
11 Исто, стр. 39.
12 Исто, стр. 40.
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док се, у образовном смислу само „нижи или маргинали
зовани огранци”13 хуманистичких наука сматрају доменом
жена, али су озбиљније науке и продуктивнија занимања
резервисана за мушкарце.
Мушки род, односно патријархат, имају контролу захваљу
јући сили коју су „институционализовали” „кроз њихове
правне системе”,14 и на кoje се ослањају „како у ванредним
околностима, тако и као свеприсутан инструмент застраши
вања”.15 Милетова наводи различите примере у патријар
халним културама где се окрутности према женама правдају
обичајима, религиоз ним прописима или писаним или непи
саним правним актима.
Посебно је занимљиво антрополошко објашњење патријар
хата од стране Кејт Милет, где она тврди да:
„Нису саме жене под патријархатом развиле симболе ко
јима се описују. Пошто су, како примитивни, тако и циви
лизовани светови – мушки светови, идеје које обликују
културу у вези са женама су продукт мушкараца. Слика о
женама, како је познајемо, јесте слика створена од стране
мушкараца и промовисана да задовољи њихове потребе.
Ове потребе извиру из страха да су жене друго.”16
Док је мушкарац представљао чистоту, моћ, супериорност,
жена се сматрала нечистом, као немоћно биће, у „кастрира
ном“ стању, инфериорна и недостојна да дотакне обредне
предмете или обедује са мушкарцима.
„Готово сваки моћан круг у савременом патријархату је му
шка група,”17 наводи Милетова. У оваквим центрима моћи
су настајале и преношене вековне стереотипне визије о же
нама које се одсликавају у многобројним митовима, као што
је мит о Пандори и Паду у којима Милетова истиче снагу
погрешно укорењених доктрина које „осуђују женску осо
бу кроз њену сексуалност и објашњавају њену позицију као
добру заслужену казну за прародитељски грех због чијих
несрећних последица људска раса још увек испашта”.18 На
сличан начин, у оквиру тумачења патријархата из психоло
шке перспективе, Милетова помиње како се маргинализо
ваност жена и мизогинија доводи у везу са расизмом, јер
се у оба случаја подређеној групи приписује „инфериорна
13 Исто.
14 Исто, стр. 43.
15 Исто.
16 Исто, стр. 46.
17 Исто, стр. 48.
18 Исто, стр. 52.
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интелигенција, подилажење инстинктима или физичком за
довољству, истовремено примитивна и налик на дечју осе
тљива природа, извесна склоност и нагињање ка задовоља
вању чулних нагона, помирљивост са сопственим усудом
која је у складу са доказом да га заслужују, подла склоност
да обману, и сакрију права осећања”.19
Поменута виђења Кејт Милет о улози жене у друштву могу
се препознати у романима Лето пре сумрака Дорис Лесинг
и Животи девојака и жена Алис Манро. Стереотипна ка
рактеризација полова, која отежава живот женама, присутна
је у оба романа.
На почетку романа Лето пре сумрака, види се да је главна
протагонисткиња Кејт Браун дефинисана једино кроз улогу
мајке и домаћице и да сматра да јој не приличи да одабере
другачије:
„Да је сама одлучивала, ишла би боса, изула чарапе, носи
ла нешто као хавајску муу-муу или сари или саронг, тако
нешто, а коса би јој падала на рамена. Не дозвољава себи
да по изгледу процвета јер је, кад су деца почела да од
растају, приметила да никако не воле кад она ослободи
сопствену природу.”20
Након удаје, коју описује као „одлазак са позоришне сцене
где ти аплаудира хиљаду људи, у тамну гардеробу”,21 Кејти
на личност се претвара у пасивну домаћицу од које се оче
кује да поступа онако како би њен супруг, деца и целокупна
култура желели и очекивали. Њена животна путања непре
стано се прилагођава потребама њене породице, тако да је
она „отишла са мужем на конференцију, вратила се из по
родичних разлога, поново га посетила у септембру, а њена
путовања увек су се поклапала са временом путовања њене
деце као што је, наравно, морало да буде. Деца су цело лето
одлазила и долазила из разних крајева Европе.22
Међутим, случајно се запосливши као преводилац за Свет
ску организацију за исхрану, пошто су њен супруг и четворо
деце били на својим испланираним пропутовањима, увиђа
како би било да се определила за другачији животни избор.
Уместо идентитета домаћице према којој је породица „по
ступала као са богаљем”,23 без потребе да је уважи, размени
19 Исто, стр. 57.
20 Lesing, D. (2007) Leto pre sumraka, Zrenjanin: Agora, str. 11.
21 Исто, стр. 53.
22 Исто, стр. 12.
23 Исто, стр. 92.
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информације или уради нешто за њу, Кејт сада прија да је
као запослену жену уважавају због њеног знања и искуства:
„Сада, ето, седи Кејт Браун, онаква каква је увек била, са
мостална, са сопственом памећу, и гледа свет са фасадом
само незнатно другачијом од оне коју одржава од своје
шеснаесте године.”24
Слично својој пријатељици Мери Финчли, чијој храбрости
у вођењу слободног живота се диви кроз цео роман, Кејт се
отискује у другачији живот, па чак и у аферу са млађим љу
бавником, сматрајући да се довољно подређивала и понижа
вала, трпећи афере свог мужа и прилагођавајући се његовим
потребама:
„Годинама је Кејт, која је проводила неопходно време ис
пред много различитих огледала, била у стању да види то
што он види, кад му је лице непосредно изнад њеног. Ох,
све то тако замара, тако понижава... Је ли заиста провела
толике године свога живота – готово сигурно да се ради
о годинама! – пред огледалом? Баш као и све жене. Годи
не проведене у сну или у заносу. Бира ли жена њега, или
допушта себи да он изабере њу, јер се њему свиђа то лице
на које је толико пазила, и толико га додиривала, и окре
тала на једну и на другу страну – то је не чуди, уопште је
не чуди!”25
Наведени део унутрашњег монолога Кејт може послужити
као илустрација антрополошког објашњења патријархата од
стране Милетове. Кејт је од удаје неговала идентитет који јој
је наметнут у складу са карактеристикама њеног рода.
Исцрпљена, запуштена и другачија од Кејт Браун која посто
ји тридесет година, претрпевши болест на пропалом одмору
са љубавником Џеријем, главна јунакиња на крају изнајм
љује стан од девојке Морин у Лондону, како би се присабра
ла и припремила за сусрет са својом породицом и повратак
у свој стари идентитет:
„Схвата да ће тренутак повратка у властиту породицу би
ти драматичан, било да се дотад прибере – другим речи
ма, врати себи онаквој какву је они познају, било да одлу
чи да то не учини... Вероватно не може да остане оваква
каква јесте?”26
Девојка која издаје собу Кејт, Морин, отприлике има годи
на колико и ћерка наше главне протагонисткиње и својим
24 Исто, стр. 43.
25 Исто, стр. 148.
26 Исто, стр. 43.
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понашањем и размишљањима подсећа на духовну верзију
Кејт из младалачких дана, пре него што се удала, тако да
њих две постају као мајка и ћерка, и представљају женске
еквивaленте Леоп
 олда Блума и Стивена Дедалуса из Уликса.
Морин не жели да буде „промашена”, „бедни џак”27 као ње
на мајка, или попут Кејт која се „прилагођавала као лутка”28
патријархaлној култури, те је у великој дилеми да ли да се
уда и ког момка да одабере. Све у свему, занимљиво је да би
оба најизвеснија удварача, како Филип, надмени општински
функционер са сигурним послом, тако и Вилијам, богат и
ауторитативан аристократа, хтели да је обликују по својим
потребама, као што је муж Кејт, Мајкл, учинио са њом.
Филип, приликом заједничке вечере са Морин и Кејт, несве
сно се открива у тој намери изјавом „Не желим да се оже
ним с тобом каква си сада. Али знам каква си у ствари”.29
Он доиста успева да измени Морин после извесног времена,
што не примећује само Кејт, већ и сама Морин, која одбија
просидбу:
„Представља нешто што је сам створио? Морин се про
менила. Из њене појаве нестало је фантазије. Носи неу
падљив костим, косу је сплела у плетенице омотане око
главе, као у Гречен.”30
Међутим, у последњој сцени у роману на забави Морин, кад
Кејт одлази из њене куће, видимо да и Вилијам негативно
реаг ује на испољавање Моринине индивидуалности:
„Једноставно не дозвољавам да будеш тако луцкаста – ре
че Вилијам изиг равајући старијег брата и покушавајући
да јој отме замотуљак жуте косе обавијен око зглоба.”31
Обојица удварача Морин припадају „архетипским мушкар
цима Лесингове”,32 насликаним као карикатуре које не мо
гу да замисле другачију стварност од оне коју они желе и
усиљено намећу.33
Слична схватања и искуство као Морин у роману Лето пре
сумрака има главна протагонисткиња Дел Џордан у рома
ну Животи девојака и жена. Док на одлуку Морин утиче
27 Исто, стр. 174.
28 Исто.
29 Исто, стр. 179.
30 Исто, стр. 43.
31 Исто, стр. 43.
32 Bloom, H. (2003) Doris Lessing, Broom
 all: Chelsea Hous e Publishers, p. 2.
33 Исто, стр. 2.
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прича Кејт Браун о Мери Финчли и њеном слободном пона
шању за патријархалне оквире, на Дел има утицај понашање
њене мајке.
Као што Филип изражава сумњу у способност Морин у ро
ману Лето пре сумрака, особини патријархалног система о
којој Кејт Милет пише, Дел је рано приметила да је деда
стриц Крејг сматрао да је „хировита и глупа”,34 иако уопште
није таква. Док Морин успевају да збуне у њеним стремље
њима наговарања родитеља, на Дел од најранијег детињства
имају утицаја њене баба тетке Елспет и Грејс, чије делање
се доводи у везу са тврђењем Милетове да се у патријархату
у оквиру класе ради на окретању жена једне против других.
Провинцијалски дух две старије рођаке које је амбиција
плашила подразумевао је да ћеш „ако изабереш да не ура
диш нешто, на крају испасти много мудрији и више ћеш по
штовати себе него ако то урадиш”35. Иако се, под утицајем
тетке Елспет и тетице Грејс, Дел стиди понашања своје мај
ке која се супротставља неразумном, сујеверном и лицемер
ном изражавању вере и религиозних пракси,36 смело износи
своје проницљиве научне теорије о трансплантацији очију37
и филозофско размишљање на тему шта је човек,38 посте
пено је увиђала међусобну сличност која се заснивала на
замисли „не можеш се другачије одбранити осим знањем”.39
Како Ева Мари Кролер износи, иако је Дел другачија у сво
јим тежњама од жена, девојака и девојчица у свом окруже
њу, ипак је и она, попут њих „плод менталитета малог ка
надског града”.40 Као девојчица, Дел је још увек у дилеми
да ли да разоткрије „жеђ”,41 односно склоности и интересо
вања слична мајчиним, као што је љубав према енциклопе
дијама, или да пригрли навике и систем размишљања тетке
Елспет, тетице Грејс и других суграђана који би са понижа
вајућим тоном говорили „Видели смо писмо твоје маме у
новинама”. Ова њихова реченица је показивала „колико су
пуни презира, како су супериорно мучаљиви и испуњени за
вишћу, ти људи који су у стању да цели свој живот проведу

34 Manro, A. (2013) Životi devojaka i žena, Zrenjanin: Agora, str. 37.
35 Исто, стр. 45.
36 Исто, стр. 54.
37 Исто, стр. 56.
38 Исто, стр. 55.
39 Исто, стр. 54.
40 Kröller, Е. (2004) The Cambridge Companion to Canadian Literature, Cam
bridge: Cambridge University Press, p. 200.
41 Manro, A. нав. дело, стр. 75.
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умртвљено, уопште не осећајући потребу да учине или кажу
било шта вредно пажње”.42
Мајка Дел представљала је сушту супротност у односу на
две поменуте старице, јер „њена директност, њена жестина
на тренутак би их парализовале и само би трептале гледају
ћи је, брзо и беспомоћно, као да им је пред очима нека ужа
савајућа светлост.43 Мајка је изражавала негодовање „отво
рено и непогрешиво, као лоше време”,44 а, код тетке Елспет
и тетице Грејс „разговори који су вођени имали су више
нивоа, ништа није могло да буде изречено директно, свака
шала могла је да се врати као бумеранг”,45 док је њихово не
годовање било „попут танких зареза жилетом, збуњивало је,
из чиста мира”.46
Иако је Ади Морисон, мајка Дел, услед забрињавајућих по
родичних околности имала пропуст у формалном образова
њу, тај недостатак је надокнађивала непрестаним радом на
себи и тежњом да сазнаје, учи и интелектуално се издигне
изнад колотечине и провинције малограђанског живота у
коме су бујали стереотипи и духовна учмалост. Овакво раз
мишљање утицало је да се Дел од младалачких дана згража
ва над потцењивачким односом патријархалне идеологије и
да вешто избегава да се претвори у типичну девојку којој
је једини циљ да се уда и бави се тривијалним пословима,
за разлику од пријатељице Наоми, која вреба добру прили
ку да се удоми. Захваљујући Ади, Дел ће постати једна од
протагонисткиња која „означава нове позиције са којих се
говори”, како Корал Ен Хауелс описује допринос јунакиња
Манроове феминистичким идејама.47
У вези са развојем Наоминог идентитета и њеним утапањем
у менталитет и карактер културолошки изобликованих ко
легиница Моли и Карле, Дел коментарише: „Када би дошла
код мене, или ја била код ње, није престајала да прича о њи
ховим дијетама, сталној нези тела, како шампоном прати ко
су, о хаљинама, дијафрагми (Моли је била удата годину дана
а Карла је требало да се уда у јуну)”.48 Наша главна про
тагонисткиња оштро осуђује виђење свог времена и своје
средине, сажето у тексту једног америчког психијатра:
42 Исто, стр. 91.
43 Исто, стр. 43.
44 Исто, стр. 44.
45 Исто.
46 Исто.
47 Howells, C. A. (1998) Alice Munro, Vancouv er: UBC Press, p. 4.
48 Manro, A. нав. дело, стр. 195.
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„Он је писао да се разлика између мушког и женског на
чина размишљања може лако илустровати тако што ћемо
замислити дечака и девојчицу који седе на клупи у парку
и гледају у пун месец. Дечак ће размишљати о свемиру, о
његовој бесконачности и тајанству; девојчица ће разми
шљати, ’Морам да оперем косу ’.”
„Ужасно сам се изнервирала када сам то прочитала; мора
ла сам да бацим часопис у страну. Одмах ми је било јасно
да ја не размишљам као та девојчица; пун месец ме ника
да није подсећао и докле год сам жива неће ме подсећати
на то да оперем косу.”49
Међутим, за тренутак се чини да ће Дел, у љубавном заносу
за Гарнетом Френчом, изневерити своје принципе и савете
своје мајке и удати се за човека који би засновао са њом по
родицу, али тек након што она постане члан његове Цркве и
под условом да живе са његовом породицом и по његовим
начелима. Наивни разговор и задиркивање у реци да би Дел
требало да се крсти, симболично показује Гарнетову тежњу
да је подреди себи, као и у случају Кејтиних и Морининих
изабраника у Лету пре сумрака:
„’Е, онда се крсти!’ гурнуо ме је потпуно под воду, ис
користивши моју неспремност. Изронила сам кашљући и
дувајући нос.”
„Следећи пут се нећеш тако лако извући! Држаћу те под
водом све док не кажеш да хоћеш! Реци сама да ћеш се
крстити или ћу те крстити ја, без обзира...”.50
Како се тврди у раду Успостављање традиције у савреме
ној канадској књижевности: „док се борила под водом, ми
слила је да се бори за свој живот”.51 Ова сцена је означила
крај романсе и учврстила код Дел одлуку какав живот жели
за себе. Иако не успева да добије стипендију за престижни
факултет, ометена љубавним заносом и изласцима са Гар
нетом, не намерава ни да се преда и повинује правилима
своје средине. У епилогу сазнајемо да је реализовала „идеје
о роману”52 инспирисаним родним градом. Уместо да до
зволи да заостала средина њу изобличи, Дел је, попут јед
ног од јунака у њеном роману – фотографа који је снимао
49 Исто, стр. 196-197.
50 Исто, стр. 258.
51 Настић, Р. The Quest for Tradition in Contemporary Canadian Fiction,
Речи – часопис за језик, књижевност и културолошке студије бр. 4,
ур. Филиповић, Н. (2011), Београд: Факултет за стране језике – Алфа
универзитет, стр. 104-115.
52 Manro, A. нав. дело, стр. 265.
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„потпуно необичне, чак застрашујућe”53 фотографије, као
одраз у огледалу, драматично разоткрила изглед и погледе
своје културе.
На основу ове упоредне анализе у којој је важан удео има
ло теор ијско виђење о патријархату од стране Кејт Милет,
видимо колико су утицаји у формирању идентитета жена у
оквиру англофоне културе у романима Лето пре сумрака
Дорис Лесинг и Животи девојака и жена Алис Манро слич
ни. У оба дела се инсистира на извесним културолошким
претпоставкама у вези са позицијом жене у друштву, које
млађа генерација протагонисткиња успева да савлада или
заобиђе, захваљујући утицају и искуству старије генерације.
У роману Лето пре сумрака, спознаја Кејт да би било боље
да није занемарила читав један аспект своје личности и по
виновала се родним стереотипима у својој околини, утица
ће на размишљање и избор њене младе познанице Морин.
На сличан начин, реченице и поступци мајке главне прота
гонисткиње Дел у роману Животи девојака и жена Алис
Манро, спречавају је да прихвати наметнут идентитет од
стране своје културе. Запажања и реакције ових јунакиња
оба романа, одсликавају потешкоће жена да се остваре као
личности услед усађених вековних стереотипа о половима
које пропагира патријархат.
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GENDER POLITICS IN THE SUMMER BEFORE THE DARK
BY DORIS LESSING AND LIVES OF GIRLS AND WOMEN
BY ALICE MUNRO
Abstract
By relying on Kate Millett’s views and her interpretations of patriarchy
from different perspectives in Sexual Politics, this paper analyses the
position of women in the novels The Summer Before the Dark by Doris
Lessing and Lives of Girls and Women by Alice Munro. In both novels
we come across two generations of women in anglophone culture in
the seventh decade of the twentieth century. The older protagonists,
Kate, in The Summer Before the Dark and Addie, in Lives of Girls
and Women, cannot live in the way they want or be appreciated in
the way they deserve, because patriarchal culture has imposed certain
patterns of behaviour from their childhood and early youth. However,
their life stories have served as a warning to younger generations in
the mentioned novels. Therefore, Maureen, in The Summer Before the
Dark, as well as Del, in Lives of Girls and Women, refuse to accept the
stereotypical gender prejudices and to obey the rules and expectations
of patriarchy.
Key words: gender politics, Doris Lessing, Alice Munro, culture,
feminism
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КОНСТРУКЦИЈА ПОЛИТИЧКЕ
КУЛТУРЕ КРОЗ КОНЦЕПТ
ИДЕАЛНЕ ЖЕНЕ У
САВРЕМЕНОЈ ЖЕНСКОЈ
ШТАМПИ У СРБИЈИ
АНАЛИЗА ДИСКУРСА
КОСМОПОЛИТЕНА И БЛИЦ ЖЕНЕ
Сажетак: Рад се бави дискурсом о идеалној жени у Србији данас,
односно начином на који је конструисана актуелна политичка кул
тура кроз репрезентацију жена у женским часописима. Покушала
сам одредити дискурсе које производе часописи Космополитен и
Блиц Жена, односно разлике у предложеном концепту женскости,
и идентификовати начине на које се ти дискурси и представља
ње жена, њихових родних улога и односа, подударају са ширим
друштвеним нормама, стереотипима и праксама. Анализира
ла сам и општи утисак који остављају часописи и покушала их
сместити на основу тога у предложене елементарне прототипе
како их назива Неда Тодоровић-Узелац, у питању су прототипи/
модели традицион алне жене-женке и побуњене, ослобођене жене
(феминисткиње).
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Кључне речи: концепт идеалне жене, Космополитен, Блиц Жена,
политичка култура, медијски дискурс, животни стилови, иденти
тет

Време и простор у ком живимо карактеришу бројне култур
не и друштвене промене, али „упркос формалној и закон
ској ’еманципацији’, неписани морални кодекс друштава
која су била под комунистичком контролом или у транзи
цији, остао је у суштини патријархалан”,1 што се огледа пре
свега у односу према жени у свим аспектима друштвеног
деловања. Иако се свет мења, традиционалне вредности се
грчевито држе и опстају, колико кроз православље, које је
прилично догматично при подели мушких и женских уло
га, толико и кроз национализам који је доживео ренесансу у
време последњих ратова на овим просторима. Из свега горе
наведеног да се закључити да је културни контекст Србије
још увек увелико оптерећен патријархалним наслеђем. Све
то директно утиче на место и положај жена у друштву, њи
хову слику о самима себи и наравно на њихове конструкције
властитог идентитета.
У ситуацији када, као земља у транзицији, тежимо да при
хватимо што више „европских вредности” како би Европа
лакше прихватила нас као себи сличне, наше жене одједном
бивају принуђене „пливати у мутном”. Како нас традицио
нална учења ограничавају да будемо апсолутно отворени за
новине које стижу из света, тако се прерађују и преоб
 ликују
идентитети који су сачињени помало од традиције помало
од модерног. Оваква ситуација доводи до тога да се у исто
време на истом месту јављају различити модели и репрезен
тације женских улога и модели за њихову идентификацију.
Последњих двадесетак година период је великих промена
у друштвеним структурама али и у свим другим аспектима
људске културе. Мењају се животни стилови, конструиш
 у се
нови тржишно прихватљивији идентитети, па тако наступа
 алних вредности. Најзначајнији период за
криза традицион
Србију је управо период после 2000, када доминантне дру
штвене вредности постају демократске промене и тежња за
стварањем једног демократског друштва отвореног за кому
никацију са светом и спремног за модернизацију, отварање
тржишта и прихватање утицаја са стране (нарочито са Запа
да). Самим тим отворена је могућност за један нови концепт
женскости. Нови понуђени модел „идеалне жене” пласиран
је путем медија, кроз филмове, серије, емисије, рекламе и
1 Iveković, I. Neopatrijarhat i političko nasilje; Prilog razum
 evanju etničkih
sukoba na Balkanu i Kavkazu; Republika 174, http://www.yurope.com/zines/
republika/arhiva/97/174/174_12.HTM
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гламурозне лиценциране женске часописе. У том периоду
дошло је до преиспитивања дотадашњег пожељног модела,
јер измењеном друштвеном контексту, новим друштвеним
вредностима које су сада промовисане као пожељне, није
више одговарала само представа „идеалне жене” која је до
тада била пласирана, а то је пре свега жена домаћица, мај
ка, супруга (која је подршка свом мушкарцу у свим могу
ћим условима), она која се жртвује за опште добро (за мужа,
децу, породицу, државу, веру, нацију). Ове традиционалне
пожељне особине жене провлачиле су се кроз фолклорне
форме (народне епске песме, приче, игре), кроз националну
књижевност, религијску пропаганду, али и популарну кул
туру, народне песме, женске часописе... У новим условима
постају пожељне и неке друге карактеристике и пласирају
се другачији пожељни обрасци. Социок ултурна трансфор
мација српског друштва и културе испољава се пре свега
у трансформацији друштвених вредности, која имплицира
промену мотива деловања код већине припадника друштва,
уношење реда у политички живот, односно у јавно поље,
промену политичке културе.
„Политичку културу чине вредности, уверења, убеђења,
ставови, симболи, стилови и обрасци политичког деловања
и понашања појединца и друштва. Она пресудно утиче на
избор циљева и праваца по којима се појединци, друштво и
држава креће и развијају.”2 И поред свега до значајне проме
не у концептуализацији женскости ипак није дошло, бар не
у општеприхваћеним концептима и идеалним сликама.
Ако обратимо пажњу на положај жене у друштву у Срби
ји данас, приметићемо промену друштвеног контекста први
пут почетком 90-тих, кроз ретрадиционализацију, а затим
поново након демократских промена 2000. године. Ове по
следње промене карактерише убрзани продор потрошачке
културе, те установљавање друштвених вредности које су
специфичне за потрошачко друштво. Све те промене се од
ражавају на женске родне улоге и на очекивања која жене
имају од себе и других. У склопу ових промена је и појављи
вање како гламурозних лиценцираних женских часописа, од
којих је један „Космополитен”, тако и домаћих, који настоје
да иду у корак с временом, као на пример „Блиц Жена”.
Медији, међу њима и часописи намењени женама, као једна
од кључних друштвених институција, служе као регулатив
ни модел који на неки начин обликује свест жена и промо
више одређене пожељне дискурсе и слике према којима се
2 Čupić, Č. (2009) Politička kultura i mediji, Godišnjak Fakulteta političkih
nauka, (03), str. 1.
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оне постављају на различите начине или преговарају у про
цесима конструисања и промене својих идентитета. Према
теор ијама постмодерности, ми своје системе вредности и
разумевања градимо на темељу скупа глобалних инфор
мација око нас. Трагање за „правим” или аутентичним „ја”
отвара могућност да се избором животног стила искушава,
изражава и креира лични идентитет. Данас се животни сти
лови првенствено бирају селекцијом оних који се нуде пу
тем медија.
Посредством медија успоставља се однос између различи
тих страна на основу друштвених и културних вредности.
Медији одржавају или конструишу политичку културу дру
штва, повезују друштвене институције, њихове дискурсе,
догађаје који их окружују и публику која чита, гледа или
слуша медијске текстове. Зато дискурс медија представља
врло интересантно подручје за истраживање пре свега због
тога што медији представљају саставни и свеприсутни део
наших живота.
Пропаганда је средишња сила у масовним медијима. Рекламе
су тако дубоко уклопљене у нашу околину да их константно
видимо, чујемо и чак осетимо мирисе (на пример, рекламе за
парфеме из неких женских часописа). Постоји широк спек
тар специфичних порука које указују на везу између про
извода и животних стилова, између услуга и стања свести
– козметика и љубав, одело и успех, храна и задовољство/
незадовољство... Женски часописи повезују женски иденти
тет са одређеним потрошачким навикама. Без обзира на раз
личитост рекламних порука оно што је заједничко свим ре
кламама јесте продаја. Рекламе се обраћају гледатељима као
потрошачима и оне су најчешће идеолошке природе – ре
довно нам говоре да се срећа и задовољство могу купити. У
том смислу рекламирање претпоставља културу потрошње.
Због узастопног понављања, медијски текстови, па тако и
рекламе, намећу одређене друштвене вредности као при
родне и неизбежне, и одређена уверења и митове о друштве
ним идентитетима и културним нормама као универзално
примењиве.
Неда Тодоровић-Узелац када говори о женској штампи
подразумева „листове чија укупна уређивачка филозофи
ја и садржином и формом (стил и језик „женске штампе”)
тежи женском читаоцу. Врста публике којој се ти листови
обраћају – други пол – и начин њихове специјализације –
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женственост – помажу јасној дистинкцији таквих новина у
односу на остале илустроване, забавно-ревијалне листове.”3
На самом почетку свог постојања женски часописи су би
ли нека врста приручника који су садржали упутства о мо
ралном владању, понашању и социјалној етикецији, инфор
мације о моди и о томе како да жене најбоље испуне сво
ју улогу – да буду добре супруге и мајке. Настали су „као
специфична врста мушких упутстава женама како да живе,
како да се понашају, како да буду успешне супруге, мајке
и домаћице. Још од тог времена до данас већина женских
часописа сводила је женски универзум на приватну сферу,
а информације о јавним дешавањима – политика, еконо
мија, друштвене теме – биле су ретке и успутне. Од XVIII
до XIX века пребацује се тежиште са морално религијског
наглашавања женске природе на величање женског рада и
постигнућа. Нова „идеална жена” била је првенствено де
финисана као она која „чини кућу” преузимајући практичне
(управљање домаћинства), економске (управљање финанси
јама домаћинства) и моралне дужности (репродукција, нега
и одгој). Рад у домаћинству схватан је као организациони
принцип женских живота, али у овом периоду убацују се и
делови посвећени моди и лепоти.4 Џенифер Крејк (Jenni
fer Craik) када описује овај период каже: „С једне стране,
женска улога је била да буде лепа, одевена у одећу која изра
жава социјални статус њеног мужа или оца, али и сопстве
ну пожељност. Међутим, кућна улога захтевала је да њена
сексуалност може бити изражена једино материнством.”5 До
касног XIX века појављује се још један модел женствености
– модел жене потрошача, који може да се повеже са појавом
индустрије производа намењених лепоти и комерцијализа
ције визуелног у женској штампи. Како су се услови живота
жена све више мењали, почетком XX века жена је постала
чувар породичног здравља и среће, а не социјалне позиције.
Оваква ситуација се огледала у измењеном садржају, који се
сада вртео око домаћинства, лепоте, самоусавршавања, мо
де и социјалне етикеције. „Женска тела (пре него морални
квалитети) постала су вредност путем које су могли бити
постигнути успеси на различитим сферама. Одећа и силуе
та тела постали су видљиве ознаке стила.”6 С једне стране,
часописи сада нуде практичне савете и инструкције о томе
3 Todorović Uzelac, N. (1987) Ženska štampa i kultura ženstvenosti, Beog rad:
Naučna knjiga, str. 5.
4 Craik, J. (1993) The face of fashion. The Cultural Studies in Fashion, Lon
don: Routledge, p. 51.
5 Исто, стр. 52.
6 Исто, стр. 55.
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како бити женствена, а са друге стране нуде представе о
женствености – моду и лепоту.
Друга „независна развојна линија” женских часописа, како
је назива Неда Тодорови-Узелац, била су феминистичка гла
сила која су издавана упоредо, а била су више информатив
ног и политичког него забавно саветодавног садржаја. Они
су се нарочито појављивали у периодима највећих друштве
них превирања и својим захтевима су одражавали положај
жене на друштвеној позорници одређеног историјског раз
добља. За разлику од класичних женских часописа који су
инсистирали на женским дужностима, феминистичка штам
па се залагала за женска права. Феминистичка гласила су
нарочито долазила до изражаја у време ратних збивања. а
чак су и класични женски часописи били ангажованији када
је требало мобилисати жене да активно допринесу ратним
напорима, промовисали су плаћени рад у ратној производњи
и волонтерски рад за обнову земље.
Женски часописи и њихова публика постали су предмет ака
демског интереса веома рано. Још је 1963. године Бети Фри
дан (Betty Friedan) у делу „Женска мистика”7 критиковала
представу „срећне домаћице” коју представљају амерички
женски часописи. Критика је сугерисала да ови часописи
портретишу површан низ модела женских улога. Понуђене
улоге, назначени животни обрасци, понуђени ставови де
лују као социјални регулатор који обезбеђује статус кво,
обликујући женску тачку гледишта и легитимишући недо
статак избора за жене. Затим, ту су Џенис Виншип (Janice
Winship)8, Наоми Волф (Naomi Wolf)9 и други. Данас је ме
дијска репрезентација жене веома интересантна тема за ис
траживање и полазиште многих истраживачких радова сву
да у свету.
Код нас такође постоји академски интерес за не само жен
ске часописе већ уопште за представљања жена у медијима
(поред Неде Тодоровић-Узелац, ту су нпр. Мирослава Мале
шевић, Слободанка Пековић, Анђелка Милић, Марина Бла
гојевић, Сњежана Миливојевић, и друге). Иако су предмет
бројних критика, женским часописима се не може оспорити
то да на неки начин представљају, али и обликују женску ма
совну културу, политичку културу одређеног друштва – или
да другачије кажемо – женску стварност. Морамо се сложити
7 Fried an, B. (1972) The Feminine Mystique, London: Penguin books.
8 Winship, J. (1988) Inside Women’s Magazines, Pandora Press popular
culture.
9 Wolf, N. (2002) The Beauty Myth: All Images of Beau ty are Use Against
Women, New York: Perennial (Harper Collins).
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са чињеницом да женски часописи са својим милионским
читалачким аудиторијумом имају огромну одговорност пре
ма женама, а њихова моћ лежи пре свега у репрезентацијама
жене и њених родних улога које нуде на својим страницама.
Сва друштва кроз историју конструишу одређени пожељни
модел „идеалне жене” на разне начине. У модерном добу ти
пожељни обрасци се најчешће пласирају путем медија, те је
тако улога медија у политици репрезентације свакако веома
значајна. Они из лепезе могућих идентитета којима је ствар
ност испуњена бирају одређене типове и од њих стварају
пожељне обрасце. Ти обрасци формирају оквир на основу
кога се „гради заједничко разумевање света и колективни
осећај заједништва”.10 Управо ти пожељни обрасци поста
ју и доминантни обрасци. Међутим, оно што је доминан
тан модел у једном периоду не значи нужно да је и једини.
У мноштву женских часописа данас паралелно егзистирају
вредносно различити садржаји, различити пожељни обра
сци и ментални модели, и управо то је одраз ситуације у
којој се жена у Србији данас налази, она је суочена са захте
вима новог времена али је и даље ограничена традиционал
ним очекивањима. Простор који је посвећен појединим те
мама у неком часопису, епитети и термини који се најчешће
користе, све то води ка производњи слике о томе каква би
жена требало да буде и њеном ширењу/наметању. Читајући
овакав материјал, особа индиректно ствара слику о себи, о
пожељним вредностима у свом животу и у друштву. То онда
битно утиче на њен однос према другима, према себи, својој
улози у друштву итд.
Анализом дискурса који производе наведени медији насто
јаћу одговорити на неколико питања: које животне стилове
пласирају „Блиц Жена” и „Космополитен”, како ови часопи
си осликавају жене, како су представљене родне улоге, које
су сличности, а које разлике у општем расположењу које се
описује у наведеним часописима узимајући у обзир улогу и
положај жене у друштву, те који су то животни стилови које
наведени часописи предлажу конзументима и који су сег
менти живота помоћу којих се жена најбоље остварује као
личност и којима остварује свој идентитет.
Да бих утврдила дискурсе којима оперишу часописи „Блиц
Жена” и „Космополитен”, користићу текстуалне анализе
унутар теор етског оквира Ван Дијкове теорије о дискур
су. Ова метода нагласак ставља на идеологију и спозна
ју и на њихов ефекат на структуру текста онаквог какав је
10 Milivojević, S. Žene i mediji:strategije isključivanja, Genero – časopis za
feminističku teoriju, posebno izdanje, ur. Milivojević, S. (2004) Beog rad:
Ženske studije i komunikacija, Centar za ženske studije, str. 113.

90

МИЛИЦА СТАНКОВИЋ
представљен читаоцу/читатељки. С обзиром на могућност
медија да допру до огромног броја људи, нарочиту пажњу
треба обратити на дискурс који они производе, јер то утиче
на менталне моделе корисника медија. „Путем генерализа
ције и апстракције, међутим, такви модели у исто време мо
гу служити као основа за индиректну контролу над знањем
и ставовима који су заједнички за многе или већину чланова
групе.”11 Из овог следи да би анализа медијског дискурса у
женским часописима пружила увид у представе и концеп
те (Ван Дајк би рекао „менталне моделе”), који индиректно
утичу на ставове и идеологије.
Кључно питање у анализи најзаступљенијих тема било је на
који начин је одређена тема представљена, односно на ко
ји начин се она, кроз начин говора о њој, дискурзивно кон
струиш
 е. Анализирала сам и општи утисак који остављају
часописи и покушала их сместити на основу тога у предло
жене „елементарне прототипе” како их назива Неда Тодо
ровић-Узелац: „Разматрајући однос ’женске’ штампе према
њеној публици (и обрнуто) требало би, испитати и фактор
идентификације читатељке са, у штампи предложеним и по
нуђеним моделима. Ова штампа намеће два, елементарна
прототипа жене:
- Традиционална жена – женка (првенствено супруга и
мајка) која живи у резервату приватности склоњена од су
ровости спољног (мушког) света;
- Побуњена, ослобођена жена (феминисткиња) која се по
јављује после седамдесетих година (са неофеминизмом).
Због овакве поделе у целокупну штампу за жене импрегни
ране су одређене вредности (слике, модели) које иду у истом
смеру ка поједностављивању улога полова: мушкарац је
готово увек муж, а жена је, углавном у функцији супруге,
мајке.”12
Иако ове моделе не можемо посматрати као искључиве, по
кушаћемо потврдити веровање да „Блиц Жена” приказује и
нуди онакву слику жене која би се највише могла сврстати у
први (традиционални) прототип, док „Космополитен” нуди
модел ослобођене жене, која би се донекле могла сврстати
у други прототип. Управо те елементе ћу покушати анали
зирати, а затим показати да ли су ти дискурси, тзв „наш”
и „страни”, „домаћи” и „туђи”, „балкански” и „европски”,
11 Van Dijk, T. A. (1995) The mass media today: Discour ses of domination or
diversity?, Ljubljana: Javnost-The Public, 2 (2), p. 31., http://www.discour
ses.org/OldArticles/The%20mass%20media%20today.pdf.
12 Todorović Uzelac, N., nav. delo, str. 124.
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„традицион
 ални” и „модерни”,13 заиста потпуно супротста
вљени, да ли су комплементарни, алтернативни или пот
пуно искључиви.
Ова два часописа су узета у разматрање с разлогом – „Блиц
Жена“ као представник домаћег културног контекста и као
најтиражнији домаћи часопис за жене14 и „Космополитен“
као представник лиценцираних гламурозних часописа који
долазе са Запада, из другачијег културног контекста, који је
сам по себи један од најпрепознатљивијих брендова у жен
ској масовној култури и носилац специфичног животног
стила који промовише. При томе су на први поглед два пот
пуно различита часописа, на различите начине се обраћају
жени и чини се, нуде другачије моделе за идентификацију.
Позицијом из које полазе као да стварају дихотомија Ми –
Други, односно јаз између „њихове” и „наше” оптике у ре
презентацији „идеалне жене”.
Ако упоредимо садржаје „Космополитена” и „Блиц жене”
видећемо пре свега да је заступљеност тема веома различи
та. „Космополитен” нагласак ставља на моду, лепоту и негу,
а из таквог става произилази да је лепота императив. Када
говори о познатим женама које су узори успеха и које имају
могућност да представе своје каријере и да инспиришу чита
тељке својим изгледом, професионализмом, стилом живота
и филозофијом, кроз тему се стално провлачи да су оне пре
свега лепе и да добро изгледају. Ово наводи да су лепота и
успешна каријера особине које дефинишу жене које прика
зује часопис. Лепота је апсолутни императив. „Блиц жена”
има другачији приступ овој тематици. Лепота јесте важна,
али није императив, она се огледа пре свега у „телу и духу”
(назив рубрике), здрављу и равнотежи (која се постиже сре
ђеним породичним животом), недостаци се могу прикрити,
килограми скинути, а ту је и „Блиц жена” да помогне у томе.
Следећа тема по заступљености у „Космополитену” су од
носи и везе, те секс. Овде се часопис поставља као психо
лог који ће растумачити и упутити читатељке у све тајне
међуљудских односа, са пријатељима, колегама, партнером.
Такође ће их упутити у све „Тајне мушког мозга”, открити
како мушкарци размишљају и шта очекују од жена у вези,
браку, сексу. Секс се приказује као оруђе за манипулацију и
освајање мушкарца, а знање сексуалних техника приказано
је као врста капитала чија ће се вредност показати када се
13 Синтагме које се у литератури и јавном говору најчешће употребљавају
како би се описала културолошка подвојеност друштва у Србији.
14 http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/186903/Svaki-broj-Blic-zene-ponovo-citamilion-zena.
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помоћу њих ухвати и задржи мушкарац. Овакав сензациона
листички начин представљања сексуалних потреба и односа
је можда био револуционаран у време када је „Космополи
тен” „жарио и палио” али тешко да би могао бити такав да
нас у време када су све информације (па и тог типа) присут
не на сваком кораку и нису више табу тема. Овде изгледа да
овакав говор о сексу и односима служи само да би одвратио
женину пажњу од политички значајних тема.
У „Блиц жени” су секс, везе и односи доста мање процен
туално заступљени, а прилази им се из угла информисања и
упућивања. Секс се описује у смислу вођења љубави, нема
експлицитних описа ни слика. Каријера се у „Космополите
ну” везује за образовање, самопоуздање и физички изглед, а
у „Блиц жени” за судбину, традицију и подршку породице.
Једна од тема која показује највеће разлике у заступљености
је мајчинство и деца. У „Космополитену” се ова тема поми
ње ретко, а и то је провучено кроз неку другу причу, док се у
„Блиц жени”, поред рубрика које се односе на децу и васпи
тање, кроз дословно сваки текст провлачи идеја мајчинства,
тако да се стиче утисак да је то неизбежан крајњи циљ живо
та жене. Чак и након хваљења свих професионалних успеха
жене, сугерише се да њен живот никада неће бити потпун и
испуњен ако не буде мајка. Женама се нуди мит о породи
ци и мајчинству као једини начин самоостварења. Вредност
традицион
 алне породице се подржава и јача, а произведени
дискурс игнорише сваку другу алтернативу. У ситуац
 ији ка
да је жена разведена показује се као део шире породице, јер
јој је увек потребна помоћ са стране и нечија подршка.
Управо овде бисмо могли да покажемо још један пример
блокиране трансформације у Србији, што можемо видети
на примеру „Блиц жене”. „На приватном породичном пла
ну долази такође до значајних промена у смеру ретрадици
онализације и репатријархализације породичног живота.”15
„Теза о блокираној трансформацији брака (партнерства)
потврђена је и у социолошком истраживању Смиљке Тома
новић и Сузане Игњатовић (2004). Оно је указало на одсу
ство индивидуализације животних стилова међу младима
у Србији, на велику зависност од родитељске породице, те
на одлагање свих битних догађаја у животу појединца: за
вршетак школовања, брака, формирања породице, запосле
ња и економског осамостаљења. При томе, на нормативном
15 Anđelka Milić, A. Porodica i modaliteti radnih aktivnosti članova. Promene
u toku post-socijalističke tranzicije u Srbiji, od 1991-2006 godine, u: Društvo
u previranju: Sociološke studije nekih aspekata društvene transformacije u
Srbiji, ur. Tomanović, S. (2006), Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 61.
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плану, брак и даље задржава инструменталну вредност од
растања и одвајања од породице порекла, тесно се повезује
са рађањем, те се само партнерство још увек не перципира
као „чист однос”. Тако уместо индивидуализације и еман
ципације, породице су у Србији захваћене трендом ретради
ционализације, повратка на премодерне обрасце узајамног
испомагања и удруживања, а често и натуралне производње
и потрошње, а све у циљу голог преживљавања.”16 Нагла
шавање породице, мајчинства и уопште традицион
 алних
породичних односа у “Блиц жени” је у складу са друштве
ним и културним контекстом Србије, који је и даље увелико
оптерећен стереотипним представама не само о месту и по
ложају жене у друштву, већ и о породичним и међуљудским
односима уопште.
У модерном друштву примећује се криза и нестајање тради
ционалних образаца људске повезаности. „Различито од Ис
тока Европе, укључујући и простор Западног Балкана, почев
од друге половине XX века па све до данас, развијене држа
ве Запада пролазе кроз битно другачије, корените преобра
жаје брачне дијаде, тј. тежишта породице у диркемовском
дискурсу. У суштини те, у крајњој линији, постпатријархал
не промене у породици, друштву и култури, је велика тран
сформација мушко-женских односа, која значи и напуштање
дотадашњих уобичајених животних стилова. Промењени су
форма и садржај брака и/или партнерства, профамилистич
ке вредности уступају место индивидуалистичким циљеви
ма самоактуелизације, што значи и перманентно мењање
самих индивидуа (self-therapy). Животни ток није више ни
ти униформан, нити се унапред може предвидети антиципи
рањем животних догађаја, већ је то један веома неизвестан
пут на коме треба рефлексивно промишљати претходну би
ографију и доносити нове одлуке. Демографи Dirk Van de
Kaa и Ron Lestheage су сада већ давне 1986. године, сковали
парадигму „друге демографске транзиције” којом су обух ва
тили те крупне промене интимности.”17 Управо таква слика
међуљудских односа може се препознати у „Космополите
ну”. Управо на примеру начина приказивања образаца људ
ске повезаности могли бисмо дискурс часописа „Космопо
литен” одредити као „туђи”, док би дискурс „Блиц жене” у
том смислу могао бити посматран као „наш”.
16 Bobić, M. Blokirana transformacija bračnosti u Srbiji – kašnjenje ili izosta
nak „Druge demografske tranzicije”?, u: Društvo u previranju: Sociološke
studije nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji, ur. Tomanović, S.
(2006), Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u
Beogradu, str. 123. i 125.
17 Bobić, M. nav. delo, str. 131.
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Ако покушамо да концепт идеалне жене који нуде „Космо
политен” и „Блиц жена” сместимо у један од два предложе
на модела које предлаже Неда Тодоровић Узелац, видећемо
да ни то није лако. Лакше ће нам бити са „Блиц женом” –
концепт „идеалне жене” који она нуди могао би се сместити
под модел “Традиционална жена – женка (првенствено су
пруга и мајка) која живи у резервату приватности склоњена
од суровости спољног (мушког) света”,18 једино што су тра
дицион
 алној удатој жени са децом додате обавезе – да буде,
ако је могуће, запослена изван куће, али и даље добра до
маћица, лепа, негована, дотерана, здрава, затегнута и секси,
увек на располагању „свом” мушкарцу који је гарант њене
даље сигурности и идиличног породичног живота.
„Космополитен” је мало сложенији. Иако његов концепт
„идеалне жене” на први поглед изгледа као да представља
„побуњену, ослобођену жену (феминисткињу)”19, прилич
но је далеко од тога. Ослобођење жене као целовите особе
ипак не лежи само у савладавању техника секса помоћу ко
јих ће се манипулисати партнером, уместо да га воли, нити
се независност и еманципованост стичу што већим бројем
партнера. „Космополитен” нуди слику света у ком се жене и
мушкарци третирају као ловци и ловина, где се иницијатива
односи на умеће завођења, а амбиција на манипулацију дру
гим полом. „Космополитен” се труди да каријера, авантура,
храброст, независност и амбиција жене буде увек у некој ве
зи са мушкарцем. У томе не би било ништа лоше када то не
би био једини избор и једина права вредност за жене. Сексу
ална слобода коју нам је „Космополитен” наводно помогао
изборити, тек је илузија скривена иза „слободних разговора
и савета” који су само мамац за бољу продају производа лај
фстајл индустрије и козметичких производа. Хелен Гурли
Браун (Helen Gurley Brown) је у интервјуу за хрватски не
дељник „Национал” изјавила: „Феминистице су ми замјери
ле да је жена у Cosmopolitanu представљена као сексуални
објект, што заправо и није неточно: јер када је жена сексу
ално привлачна мушкарцу, то је најљепша ствар која јој се
може догодити.”20
Дискурзивна текстуална пракса у женским часописима кон
струише идентитет у складу са општим схватањима која су
удружена са експертским профилом „идеалне жене”. Сва
ки од ова два часописа полази од другачије претпоставке о

18 Тодоровић-Узелац, Н. нав. дело, стр. 14.
19 Исто, стр. 15.
20 Tjednik Nacion al, 01. 04. 1998, http://www.nacional.hr/tiskano/arhiva.
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томе каква би требало бити „идеална жена” коју портрети
ше. “Космополитенова” жена изгледа отприлике овако:
- атрактивна, актуелна, активна, амбициозна, са израже
ним самопоуз дањем и ставом, зна што жели и како до тога
доћи, саможива, нарцис.
„Блиц Жена” представља жену као:
- лепа, вредна, пожртвована, добра домаћица, мајка, су
пруга, не истиче се посебно, уредна, смирена, није его
иста.
Употреба лексике у текстуалној пракси у ова два часописа
се разликује. У „Космополитеновом” случају комуникација
између часописа и његове публике је непосреднија, директ
нија и провокативнија. Ствари се називају правим именима
и често се на неформалан начин говори о „шкакљивим те
мама”. Стиче се утисак присног односа. „Блиц жена” углав
ном користи политички коректан начин комуникације који
је у складу са друштвеним нормама. Композиција текстова
је одређена жанровском припадношћу. Текстови генерал
но, иако на различите начине, само потврђују оно што су
општа места положаја и улоге жене у друштву, без посеб
ног интереса за карактеристичне околности у којима се це
локупно друштво налази. Текстуална динамика одређена је
како жанром тако и специфичношћу тема које обрађују, а
разлике у ова два часописа се виде у приступу проблемати
ци и начину комуникације са публиком. Друштвену спозна
ју можемо описати као везу између семиотичке текстуалне
продукције и манифестације неједнакости и подређености.
С једне стране стоји дискурс часописа „Космополитен” ко
ји конструиш
 е представљање жена као амбициозних, оних
које преузимају иницијативу, знају шта хоће, а истовремено
производи имплицитна представљања која одржавају стере
отипне сексистичке перспективе. А са друге дискурс часо
писа „Блиц жена” који и експлицитно и имплицитно пред
ставља жену ограничену на патријархални дискурс кроз ко
ји се „значај жене сагледава само кроз улоге супруге, мајке
и домаћице, и легитимише њен подређен положај у приват
ном и јавном домену у односу на мушкарца.”21

Закључна разматрања
Намера овог рада била је пре свега да покаже да анализа дис
курзивне конструкције пожељних женских улога у медијима
21 Перишић, Н. (2005) Масовна женска штампа, патријархални дискурси
и мртво биће жене, дипломски рад, Одељење за етнологију и антропо
логију, Филозофски факултет, Универзитет у Беог раду.
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има једнаку важност као и теме које се односе на класична
питања родне проблематике, као што је питање представља
ња и стереотипизације уопште у одређеном друштву, али и
питање формирања и одржавања политичке културе. Ана
лизирајући дискурсе „Космополитена” и „Блиц жене” кроз
њихов концепт „идеалне жене” покушала сам уочити како
настају и како се конструишу одређени идентитети, логи
ке, режими и њихово практиковање. Иако је централна тема
оба ова часописа жена, постоји разлика у дискурсима које
производе и у концепту “идеалне жене” који пласирају. Иако
се на први поглед стиче утисак да је могуће супротставити
ова два дискурса и „Космополитен” поставити у позицију
часописа који представља побуњену, ослобођену, еманципо
вану жену, а „Блиц жену” ставити у позицију која предста
вља традицион
 ални модел жене-женке, ипак то није могуће.
Разлике у репрезентацији „идеалне жене” постоје али су
штина остаје иста. На крају стичемо утисак да дискурси оба
ова часописа на неки начин присиљавају своју публику да
наставе са стандардним стереотипима о женама и мушкар
цима. Иако само постојање оваквих дискурса не значи да
аутори и читатељке нису у могућности увидети која пред
стављања у датом контексту односа моћи имају функцију и
улогу родних стереотипа, ипак само постојање милионских
и вишемилионских тиража ових часописа наводи на поми
сао да је утицај који они имају на формирање ставова своје
публике веома велик, а самим тим ови дискурси конститу
ишу традицион
 алне стереотипе о положају и улози жене у
друштву. Због тога су они важни и одговорни кад је у пи
тању формирање, ширење и одржавање политичке културе
појединца, друштва и државе.
Жене у Србији готово да и не знају да постоји избор друга
чији од оног који им се свакодневно сервира, а велика већи
на њих није ни свесна сугестивне манипулације сликама и
подтекстом које их уверавају да је оно што им се сервира у
ствари оно што саме желе. Могло би се десити да се слике
у женским часописима погрешно тумаче, да у недостатку
идентитета изван понуђених стереотипних слика, нове гене
рације девојака и жена буду принуђене и даље прихватати
понуђене обрасце и пожељне идеологије из простог разлога
јер немају алтернативу. Оваква ситуација наводи на помисао
о томе да није довољно само препознати проблем, потребно
је и покушати пронаћи решење. Решење овог проблема је
управо у алтернативи у облику другачијих медијских обра
заца за жене које желе нешто више од оваквих понуђених
улога које не излазе из оквира стереотипа, за оне које желе
истинску еманципацију. Истинску еманципацију доживља
вам као, пре свега, могућност избора, апсолутну слободу
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управљања својом судбином ослобођену свих стереотипа,
обичаја и друштвених „норми”.
Коначан закључак је да и поред другачијег првог утиска
дискурси и „Космополитена” и „Блиц жене” у суштини по
државају идеју подређености жене, ограничености њених
улога и могућности деловања. Та „подређеност” жене огле
да се у томе што је, на крају крајева, без обзира на то да
ли је реч о пожртвованој, скромној, традицији склоној жени
или о, како би је „Космополитен” назвао, ААА ослобођеној
захтева традиционалне породице, смисао женског живота
представљен као трагање за, и проналажење „правог” му
шкарца. Изгледа да су томе посвећене све њене активности.
Испада да је жена непотпуна ако је сама, јер једино кроз
мушкарца може да води смислен и испуњен живот. Оба
ова дискурса, а и концепте „идеалне жене” које презентују,
могли бисмо окарактерисати као мизогине, и то у смислу
како их описује Ивана Кроња: „Мизогинија у јавном медиј
ском простору има више облика, од веома препознатљивих
до врло софистицираних. Садржана како у визуелном пред
стављању тако и у дискурсу, који се, према правилу, узајам
но допуњују, мизогинија се изражава кроз дискриминацију
жена према лепоти, годинама, кроз негирање и умањивање
професион
 алних постигнућа жена, стереотипе о нижој ин
телигенцији и способностима жена, кроз приказивање осва
јања мушкараца и елиминисање женске конкуренције као
јединог смисла за жене, те кроз упорно и широко заступље
но свођење значаја жена на њихов физички изглед и давање
женама улоге сексуалних објеката.”22
„Космополитен” и „Блиц жена” су само један од примера
суптилног провлачења дискриминације жена и стереотип
них представа кроз нашу свакодневицу. Изгледа да смо још
увек заробљени између промена и традиције. Стереотипне
представе о разним аспектима друштвеног деловања, а међу
њима и о положају и улози жене, и даље се грчевито држе.
А изгледа да смо „талентовани” да од новина усвајамо са
мо оно што нам се уклапа у постојеће норме и вредности.
Стереотипи су нам се толико инфилтрирали у стварност да
их је често тешко и препознати, а свакодневица нам је пуна
општих места и егзистенцијалних проблема, да „од дрвећа
не видимо шуму”. Против стереотипа се можемо изборити
22 Kronja, I. Politika u porno ključu: pornografsko predstavljanje žena u tabloi
dima u Srbiji i njegova politička uloga, u: Rodni stereotipi u medijima: repre
zentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, ur. Bamburać,
M. N., Jusić, T. i Isanović, A. (2006), Sarajevo: Mediacentra, str. 197, http://
www.mc.rs/stereotipizacija-reprezentacija-zena-u-stampanim-medijima-ujugoistocnoj-evropi.792.html.
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само едукацијом и пружањем могућности избора, а ту сту
пају на сцену медији, који као витални састојак демократије
имају посебну одговорност да промовишу поштовање људ
ског достојанства, борбу против свих облика дискримина
ције и равноправност на свим нивоима.
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THE CONCEPT OF AN IDEAL WOMAN FOUND IN THE
CONTEMPORARY WOMEN’S JOURNALS IN SERBIA
ANALYSIS OF DISCOURSES FROM
THE COSMOPOLITAN AND BLIC ŽENA

Abstract
This paper analyses discourses on an “ideal woman” in modern
Serbia ie the manner in which actual political culture is construed
from representation of women in various ladies’ journals. I have tried
to define discourses produced by the Cosmopolitan and Blic Žena,
pinpoint differences in the suggested concepts of womanhood and
identify the manners in which such discourses and representations
of women, their gender roles and relations, coincide with the wider
social norms, stereotypes and practices. I have also analyzed the
general impression left by these journals trying to categorize them into
suggested “elementary prototypes” as defined by Neda TodorovićUzelac, primarily the prototypes/models of a traditional woman/female
versus a rebelled, liberated woman (a feminist).
Key words: ideal woman concept, political culture, media discourse,
discourse analysis, lifestyles, identity
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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
КРИЗА НАРАЦИЈЕ ИЛИ
ГРЕШНИ ИЗАЗОВ ОБИЉА
Завод за културу Војводине, ПЕН и Филозофски факултет
Универзитета у Новом Саду организовали су  конференци
ју „Европа: (не)испричана прича” која је одржана 21. и 22.
маја 2015. године, а у марту ове, 2016, објављен је зборник
представљених радова. За књижевну периодизацију можда
ова два догађаја не значе много, али за политику, културу
и уметност они добијају историјску важност. Ова конфе
ренција и ова публикација биће, наиме, запамћене зато што
је један у суштини непретенциозни скуп писаца био прва
прилика у којој се могло чути  књижевно, али аутентично,
сведочење о мигрантима са Блиског истока и из Африке ко
јих је на хиљаде прошле кроз Србију у кретању ка земљама
Западне Европе, а о којима се до тада опрезно ћутало: 21.
маја 2015. године књижевник Ото Толнаи говорио је у Но
вом Саду о „покретљивој живој огради” која је на његове
очи ходала поред пута који води ка Палићу.
„Док смишљам своје европске теме, ове живе ограде ме све
више ограђују”, рекао је тада Толнаи, додавши: „та прича
ме заокупља и због тога што мислим да је цела модерна по
езија резултат егзотике, егзотичног колонијализма”. Цити
рао је немачког песника Хелдерлина: „Дух колонију воли
и охрабрује заборав”, поменуо Бодлера, Рембоа, Сандрара,
Мишоа, Црњанског. Неколико месеци доцније, с мађарске
стране границе никла је и „мртва” ограда која спречава ход
живих, а о горућем проблему региона, Европе и света први
је проговорио управо један писац.
Овај детаљ важан је етички и естетички, као још једно под
сећање да се књижевност не отуђује од живота: напротив,
она ревносно прати стање света и стање свести, мењајући
свој фокус и видокруг онако како се мењају сами приори
тети цивилизације и културе. Књижевност колонизује и
колонизована је – новим темама, новим језицима, новим
поступцима.
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Насупрот гласовима који стално подсећају на ново, опстају
и они малодушни који тврде да је на издисају и књижевност
и оно што је покреће – нарација. Почеци свести о књижев
ној хиперпродукцији сежу ништа мање него све до Хора
ција, који   је у својим епистолама упозоравао на важност
квалитета и на важност критике, каогод и на чињеницу да
медиокритетство у уметности није дозвољено. Ипак, неза
држив креативни свраб усложњава свет око нас сваки дан,
те тако давне 1751. Семјуел Џонсон  коментарише бескрај
књига у јавној библиотеци, и заборав који прекрива безброј
не ауторе ускладиштене у „величанственој опскурности”.
У књизи Амерички роман и како живимо сада (John W.
Aldrige, The American Novel and the Way We Live Now, 1983)
аутор упозорава на то да, захваљујући Сонију, сваки човек
маршира у свом ритму, да су изолација и сепарација разло
зи  што роман више није хорацијевски спој забаве и поуке.
Никад, упозорава Олдриџ, неће ауторитет романа моћи да се
одвоји од природе и квалитета људског искуства. Узнемиру
је га што то искуство више није јуначко, што роман постаје
збир бесмислица потеклих од особа које не устају са свог ка
уча у предграђу, обузете менталном и моралном инерцијом
коју само ретки испади насиља и секса могу пореметити.
Сви ови страхови и бриге понављају се три деценије доцни
је, додуше не због вокмена, него због страха од дигиталних
формата који колонизују реалност.
Раслојавање наративних поступака и размрежавање  чинова
и образаца на основу којих настаје књижевна проза произ
лазе из све веће диспаратности стратегија за суочење пи
саца   са дислоцираним светом. Да ли ће уметник изабра
ти параноични, разобручени монолог, тематизацију општег
бешчашћа, структурисање приповедне форме по угледу на
ентропију, суочавање са непрекидним губљењем енергије и
немогућношћу универзализације поруке, или ће се одлучи
ти за у бити губитничку ретрадиционализацију уметничког
поступка? Избор је тесно повезан с одлуком о томе да ли ће
раздешеном свету који га окружује рећи „да”, или изабрати
постепено а неумитно гашење свега постојећег.
Свест о кризи нарације почиње давно пре Бењаминове опо
мене да напуштамо доба наративног искуства зарад уласка
у време информације. Образовање, историографија, етика
и естетика повлаче се пред култом симулације, искуство
временске перспективе мења се у искуство безобалне сада
шњости у којој се бришу границе прошлог и будућег. Да ли
је криза приповедања оличена у метафорама Интернета или
Сонијевог вокмена, или појавом Гутенберга који прети да
прогута катедрале, није више важно, јер се појавом сваке
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нове технологије понавља осећај страха и нелагодности
пред могућношћу да ће традиција нестати пред иновацијом.
Криза нарације обухвата више различитих аспеката пое
тичких промена у савременој књижевности и култури. Ње
ни симптоми су заокрети у начину приповедања, експери
ментисање тачкама гледишта и приповедањем, проблема
тизовање ауторитета аутора, утицаји кризе морала, кризе
вредности, као и примене културне и идеолошке климе на
књижевност.
Тематски блок текстова о кризи нарације бавиће се, привид
но, највише само књижевношћу, али управо књижевност је
сте она уметност која изричито говори о свету у ком живимо
и о томе како у том свету живимо. Криза нарације доноси
обиље идеја: богатство полифоније и фрагмента, разуђеност
и сложеност заплета, космополитски роман у ком се нараци
ја растаче, глобализација и дигитална комуникација мењају
свет, заједница постаје истовремено глобална и локална; с
друге стране, трансгресивни потенцијал неовикторијанске
прозе укључује флуидно поигравање родом и показује да је
роман кризе категорија можда та нова књижевна врста ко
ја ће мапирати свет нових фреквенција. Турска књижевност
као нови полигон глобализације пролази специфично иску
ство: Елиф Шафак одбацује традиционалност али прихва
та комерцијалност, бирајући за узор исламски мистицизам
док Орхан Памук инсистира на разногласју и прозни опус
темељи на разноврсности. Промена поет ичке парадигме
евидентна је ништа мање у српској књижевности: интертек
стуалност, референцијалност, нелинеарни исказ, формални
експеримент удруживања нарације са новим форматима ко
муникације, све то је посматрано у сврху тематизације раз
личитости. Тема интернационализације хиспаноам
 еричке
књижевности, покренута Фуентесовим и Корстасаровим
делима узбудљиво је путовање токовима жанрова и посту
пака у којима Бранко Анђић, у изјави датој специјално за
ову тему у „Култури”, објашњава да су се „тамошњи писци
потрудили да науче то што су им Европљани и Северноам
 е
риканци увек пребацивали, да пишу неочешљане књиге које
су пуне идеја и добрих намера, али да им је занат у другом
плану. У међувремену су знатно подигли праг заната, али
су спустили сопствену амбицију, јер више нико не жели да
напише књигу о свему.”
Приповедање је интегрални део културе: све форме књи
жевне нарације проистичу, заправо, из усменог приповеда
ња, чији је задатак да повеже више изолованих догађаја у
каузални низ. Нужност да се чин приповедања у књижевном
делу формализује условила је настанак наратологије, али и
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других праваца књижевне теорије и стратегија критичког
читања. Приповедне стратегије се разликују од жанра до
жанра, од медија до медија, укључујући и илустрацију или
фотографију као семантички продужетак текстуалног са
држаја. У окружењу дигиталних технологија приповедни
текст добија и интерактивну димензију, постаје динамична
спрега штампаног штива, фотографија и видео материја
ла, надилазећи тако статичност и једнозначност класичног
приповедног текста, баш као што историја и политика нади
лазе сва наша очекивања, шаљући све теже и теже тестове
имагинације и издржљивости.

Слободанка Ракић Шефер, 
Арабеска у камену, уље на платну, 2012–2015.
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НАРАТИВНЕ ИГРЕ
ОРХАНА ПАМУКА
Сажетак: Рад се бави наративним техникама и поступцима у ро
манима Орхана Памука који показују задивљујућу разноликост.
Уочљиво је да књижевни опус овог прослављеног турског писца
чине претежно романи разноврсни како по тематици тако и по
језику и стилу. Обележја његове прозе јесу стално експерименти
сање са формом, проналажење нових и раније некоришћених обра
заца и решења која у наративном погледу значе новину не само у
савременој турској литератури, већ често и у светској књижев
ности. Од првог романа Џевдет-беги његови синови (1982) до нај
новијег Чудан осећај у мени (2014), Памук је непрекидно заокупљен
наративном игром, успевајући да увек изненади новим приповедач
ким техникама и стиловима.
Кључне речи: Орхан Памук, наративне технике, турска
књижевност, постодернизам

Говорећи о начину на који пише и формама које бира прили
ком обликовања својих романа, Орхан Памук (Orhan Pamuk)
је у једном интервјуу истакао да је „одлучан у томе да два
романа не пише на исти начин” и да је „упуштање у експери
менте са формом и стилом, језиком, атмосфером и јунацима,
као и другачије осмишљавање сваке књиге [...] интелекту
ални проблем који је забаван и који истовремено изискује
решење.”1 За овог писца свака књига представља један од
каменова уграђених на његовом путу који је као романсијер
прешао и свака је плод интелектуалне варке, особеног про
наласка и игре ума. „Почињете варком, неким проналаском,
али ако верујете у књижевни и етички дигнитет те варке и

1 Pamuk, O. (2011) Druge boje. Eseji i jedna priča, prev. Mirjana Marinković,
Beograd: Geopoetika, str. 326.
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тог проналаска, ваш труд се на крају претвара у озбиљан
књижевни тријумф.”2
Први књижевни тријумф овог писца био је уједно и његов
први роман Џевдет-беги његови синови, објављен 1982. го
дине. Иако је био непознат књижевним круговима у Турској,
без веза у издавачким кућама и редакцијама, роман је освојио
награду листа Милијет и награду за роман „Орхан Кемал”
(Orhan Kemal). Инспирисан Томасом Маном (Thomas Mann)
и његовим Буденброковима, ова породична сага наговести
ла је да Турска има расног романсијера са великом будућ
ношћу. У формалном погледу, роман Џевдет-бег и његови
синови није представљао никакав искорак. Писан је споро,
реалистично и традиционално, али је свежином израза и
ерупцијом тема представљао велику промену у савременој
турској књижевности. Питања која је Памук већ тада поста
вио – однос традиције и модерности, распадање традицио
налне породице и прихватање нових интелектуалних и дру
штвених вредности јесу успешно положен испит зрелости
турске књижевности 20. века. Сам писац је по објављивању
овог дела осетио кајање, будући да је желео да себе види као
модерног писца, а не као некога ко пише у маниру 19. века.
Освојене награде и успех омогућили су му да настави са
књижевним радом и да се храбрије упусти у сопствену стил
ску надградњу. Годину дана после Џевдет-бега излази ро
ман Тиха кућа (1983) као сасвим нов резултат Памукових
књижевних опита.3 Овога пута у делу се осећа Фокнеров
(Faulkner) књижевни дух и техника наизменичног праћења
тока свести јунака.4 Роман је добио Награду за европско от
криће 1991. године. Од тада почиње светска каријера Орха
на Памука чему је умногоме допринео изванредан превод
овог романа на француски (La Mais on du silence), који је
дело Муневер Андач (Münevver Andaç), супруге просла
вљеног турског песника Назима Хикмета (Nazım Hikmet).5
И у овом делу у фокусу је живот више генерација једне по
родице – од лекара идеалисте и енциклопедисте задојеног
европским позитивистичким духом, преко његове супруге
привржене старим турским вредностима и традицијама,
до унукâ који свако за себе траже срећу, љубав и успех у
2 Исто, стр. 327.
3 Pamuk, O. (2013) Tiha kuća, prev. Mirjana Marinković, Beograd: Geo
poetika.
4 Garfinkle, D. H. (2013) Silent House by Orhan Pamuk, The Quarterly Con
versation, 32. http://quarterlyconversation.com/silent-house-by-orhan-pa
muk (20. 09. 2015).
5 McGaha, M. (2008) Autobiographies of Orhan Pamuk. The Writer in His
Novels, Salt Lake City: The University of Utah Press, p. 28.
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опасним временима политичких криза и војних преврата у
Турској. Можемо се сложити са опаском Деборе Хелен Гар
финкл (Deborah Helen Garfinkle) да је „текст оно што је у
Тихој кући значајније од ликова.”6 Памук је у писању овог
романа у потпуности следио технику тока свести и успешно
се прилагођавао специфичностима сваког појединог јунака:
„... погледах, опет сам уз Џејлан, сви заједно играмо, погле
дах, ухватио сам је за руку, потом погледам опет је нема, али
какве везе има, сад је све јасно, много сам срећан и тешко
ми је да стојим на ногама и намах помислим да те никада
нећу видети и тада се много уплашим, Џејлан, и из неког
разлога сам помислио да никада нећу успети да ме ти заво
лиш, тражим те у безнађу, Џејлан, где си, желим те, Џејлан,
где си, Џејлан, волим те, осећам се јадно и беспомоћно као
када сам био мали и размишљао како сви имају мајку која
их пољуби када увече дође кући, а ја је немам, као када сам
се у интернату викендом осећао страховито усамљеним, као
у време када сам мрзео себе и самоћу и када сам мислио да
ме у теткиној кући нико не воли, мислим да сви имају па
ра а ја немам, где год желиш, ту ћемо становати, ако хоћеш
остаћемо овде, Турска и није толико усрана земља, отварају
се нова места, нове радње, једног дана ће доћи крај и овој
бесмисленој и слепој анархији и све што се продаје у Евро
пи и Америци моћи ћемо да нађемо у истанбулским про
давницама...”7
Роман Бела тврђава, објављен 1985. године у Турској, Њу
јорк Тајмс је поздравио речима „Нова звезда указала се на
Истоку – Орхан Памук.” У њему је Памук закорачио још да
ље у својој наративној игри. Мајкл Мекга (Michael McGaha),
велики познавалац његовог дела, примећује да је у текст Бе
ле тврђаве унет материјал из различитих књига – путописа
ца и дипломата у Турској у 17. и 19. веку – Гислена де Бу
збека (Ghislain de Busbecq), барона Венцесласа Вратислава
(Wenceslas Wratislav), барона Франсоа де Тота (François de
Tott), лејди Мери Вортли Монтеги (Mary Wortley Montagu),
Хелмута фон Молткеа (Helmuth von Moltke), Сервантеса
(Miguel de Cervantes).8 И сам писац је то потврдио, признају
ћи да ни сам није сигуран које је изворе користио у писању
Беле тврђаве, што је потврда нашег утиска да је за Памука
писање романа авантура и пловидба узбурканим водама са
неизвeсним исходом, слагалица без унапред задатог облика
који треба саставити. Бела тврђава свој међународни успех
дугује превасходно теми – односу источне и западне култу
6 Garfinkle, D. H. нав. дело.
7 Pamuk, O. нав. дело, стр. 196.
8 McGaha M. нав. дело, стр. 87-88.  
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ре кроз замену идентитета господара (Исток) и роба (Запад).
У њој се као приповедач појављује Фарук Дарвиноглу, лик
из Тихе куће, пасионирани истраживач старих архива и ру
кописа, који  у Прологу каже да ће „читаоци уочити да уоп
ште није водио рачуна о стилу док је књигу са османског
преводио на савремени турски” и да сматра „да видети све
као међусобно повезано јесте болест нашег доба” и да ту
причу објављује „пошто и сам болује од те болести.”9
Иако је овај роман јасна најава постмодернистичких нара
тивних поступака Орхана Памука, тек ће роман Црна књига
(1990) бити његова права улазница у свет постмодерне књи
жевности. У формалном, али и у садржинском смислу, Црна
књига је врхунац Памуковог наративног играња. Током бо
равка у САД 1985. године, Памук је, по сопственом при
знању, подстакнут да дубље заоре у традиционалну турску
књижевност и историју и да на темељу тог материјала на
прави специфичну књижевну конструкцију о  животу савре
меног Истанбула. Тако је настао изворно детективски роман
у коме се преплићу колумне несталог новинара и авантуре
главног јунака који тражи жену која га је изненада напусти
ла. Такав концепт дозволио је Памуку да покаже сво своје
мајсторство, обиље идеја и раскош знања које има о тради
ционалној источњачкој култури. Црна књига је помирила
два концепта приповедања – источни, базиран на Хиљаду и
једној ноћи и старим еповима попут Говора птица иранског
песника Феридудина Атара (Feridüddin Attar) (12/13. век) и
западни који је прихватио читајући дела Борхеса (Borges) и
Калвина (Calvino). О томе најбоље говори сам писац: „Бор
хес и Калвино су ме ослободили. Традиционална исламска
литература је имала толико реакционарне, толико политич
ке конотације да су је конзервативци користили на тако ста
ромодан и глуп начин. Мислио сам да са тим материјалом
никада ништа нећу моћи да урадим. Тек пошто сам отишао
у Америку схватио сам да ћу тај материјал моћи поново да
обрадим, стављајући га у један интелектуални оквир у кал
виновском или борхесовском стилу. Требало је да почнем
водећи рачуна о снажној подвојености између верских и
књижевних асоцијација како бих искористио ризницу ига
ра, обмана и изрека у исламској књижевности [...] Поново
сам написао све те старе приче тако да се одигравају у Ис
танбулу, додајући заплет једне детективске приче, и тако је
настала Црна књига. У њеном изворишту је моћ постмодер
нистичке културе и моја жеља да будем озбиљан писац који

9 Pamuk, O. (2002) Bela tvrđava, prev. Ivan Panović, Beograd: Geopoetika,
str. 12.
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експериментише.”10 Такав приступ није био лак ни аутору, а
ни читалачкој публици. Аутор је у есеју Црна књига – десет
година после записао да је пишући ово дело осећао духов
ни замор од кога му се вртело у глави и „ужитак и страх
да ће се повремено изгубити у, и за њега недокучивој, ми
стерији романа.”11 Црна књига на читаоца оставља утисак
затајне пуноће, тежине и дубине изречених мисли, непре
станог мењања фокуса и наратора. Ипак, то је и најконтро
верзнија Памукова књига која, као уосталом и друге, мада
можда у већој мери, од читаоца захтева концентрацију и
интелектуални напор при читању.
Зовем се Црвено (објављен у Турској 1998) је роман који је
у сваком погледу представљао највиши књижевни домет
како Памука лично, тако и турске књижевности у целини.
Без сумње је то један од романа који ће остати трајни књи
жевни споменик у свету на заласку 20. века. У њему је до
изражаја дошло неколико пишчевих врлина – сликарски
дар, око за боје и способност за безбројне наративне игре.
У овом роману Памук је ликове, животиње (коњ) и ствари
пустио да проговоре у првом лицу, дајући сваком поглављу
наслов, типа „Ја, Шекуре; Зовем се Црни; Ја, новац; Зовем
се Црвено”. То му је омогућило да се поиграва попут дете
та, што је донекле његов начин рада. „Постоје рационални
разлози зашто се књига тако зове”, вели Памук. „Пре свега,
у књизи, попут Тихе куће, јунаци говоре у првом лицу јед
нине. Све говори, не само јунаци, већ и ствари. У реченици
Зовем се Црвено постоји тај призвук.”12 Јунаци овог рома
на разговарају међусобно, али истовремено су у дијалогу са
читаоцем, баш као што су „личности на минијатурама исто
времено окренуте ка унутрашњости слике и ка оку које је
гледа”.13 Због иновативности књижевног поступка, Ердаг
Гокнар (Erdağ Göknar), преводилац овог романа на енглески
језик и истраживач Памуковог књижевног рада, сматра да
„Зовем се Црвено представља врхунац Памукових иновација
у турској књижевној модерни.”14 Иновације нису само при
мењене у наративном поступку, већ и у обради тема попут
индивидуалног стила, посвећености и страдалништва умет
ника, разлика између источне и западне културе када је реч о
сликарству, али и тема попут среће, љубави, страсти, злочи
на. У наративном погледу, Зовем се Црвено је најраскошни
10 Памук, O. Друге боје, стр. 327-328.
11 Исто, стр. 229.
12 Исто, стр. 237-238.
13 Исто, стр. 240.
14 Göknar, E. (2013) Orhan Pamuk Secularism and Blasphemy. The Politics of
the Turkish Novel, London and New York: Routledge, p. 41.
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ји Памуков роман у коме је до изражаја дошла не само
лепота стила већ и дубоко познавање исламске уметничке
традиције.
Када је реч о нарацији, огрешили бисмо се ако се не бисмо
осврнули на мемоарску прозу Истанбул. Успомене и град
(објављено 2003. у Турској). Писац је опет пишући ту жан
ровски тешко одредиву прозу учинио нешто што нико други
није пре њега – спојио је успомене на детињство и младост
у Истанбулу са писцима и текстовима који су помогли у ње
говом интимном доживљају града и захваљујући којима је
обликовао своју визију Истанбула. Тако је добијена збир
ка изврсних есеја, писаних у првом лицу, која доноси но
во виђење града као значајке која одређује човека и његову
судбину. Град, дакле, није скуп слика и визуелних утисака.
Град је све оно што смо у њему доживели, упамтили, о ње
му прочитали и замишљали. Град је попут тела у којем нам
обитава дух, тела које не можемо да бирамо нити да га се
одрекнемо. Град је истовремено и реалност и имагинариј.
У наративном поступку упадљива је употреба дугих, замор
них, вијугавих реченица које често праве екскурсе и бочне
излете и које се због тога тешко прате. Као да је у жељи да
дочара слојевитост и комплексност истанбулске свакодне
вице исту претакао у скупове речи тешке за ишчитавање и
преживљавање. У том смислу, илустративна је следећа ре
ченица која се протеже на четири странице и која набраја
јући шта је све садржано у меланхолији Истанбула (оном
чувеном појму hüzün који преводиоци и критичари углавном
не преводе већ подразумевају као скуп свих оних емоција и
духовних стања која Истанбулце испуњавају потиштеношћу
и сетом): „Говорим о раним предвечерјима, о очевима који
се с кесом у рукама враћају кућама под уличним светиљкама
у забаченим четвртима. Говорим о остарелим књижарима
који преко целог дана у својој радњи чекају купца дрхте
ћи од зиме после једне од економских криза које избијају
сваки час, о берберима који се жале да се народ мање бри
је после кризе, о морнарима који једним оком гледају мали
црно-бели телевизор у даљини док с кофом у руци перу ста
ре босфорске пароброде привезане за празне докове, и који
ће мало касније утонути у сан на броду, деци која на уским
калдрмисаним улицама играју фудбал међу аутомобилима, о
забрађеним женама са најлон кесама у рукама које ништа не
говорећи међу собом чекају аутобус што никако не долази
на удаљеним аутобуским станицама, о празним гатовима за
чамце код старих вила, о чајџиницама препуним докоњака
и беспосличара [...] о томе да је све дотрајало, изанђало, о
томе како, пред зиму, цео град посматра роде које прелећу
преко Босфора и острва што долазе са Балкана, Источне и
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Северне Европе и иду на југ, о масама мушкараца који се
пушећи цигарете враћају кућама после утакмица национал
ног тима од којих је свака у мом детињству завршена те
шким поразом.”15
После ових наративних бравура, Памук се у роману Музеј
невиности (2008) свесно вратио класичном приповедачком
маниру с почетка књижевне каријере. Идеја му је била да
дело посвети опсесивној љубави и да на шест стотина стра
ница опише не само тренутке бескрајне заљубљености и
среће, већ и муке и недаће неузвраћене и немогуће љубави,
физички бол и немоћ да се љубав оствари у својој пуноћи.
С друге стране, Музеј невиности је својеврстан водич кроз
стварни музеј, отворен пре неколико година у Истанбулу, у
коме су изложени сви предмети поменути у књизи, а које
је заљубљени Кемал Басмаџи брижљиво и крадомице саку
пљао, јер их је дотицала рука његове вољене Фусун. Тако
је једно поглавље романа насловљено „4.213 опушака”, јер
је Кемал толико опушака које је Фусун угасила, успео да
кришом убаци у свој џеп, као фетиш. Читав зид у стварном
Музеју невиности у Истанбулу прекривен је опушцима ис
под осветљеног стакла. У овом роману Памук је прибегао
опет једној новој врсти игре – писању романа као водича
кроз музејску поставку, при чему често читаоцу сугерише
да излаже тај и тај предмет до кога је дошао у једном специ
фичном тренутку: „Кад сада, после много година, настојим
да са свом искреношћу другима испричам љубав коју сам
доживео, показујући понаособ сваку ствар, слутим да је то
што смо за нове године  играли томболу дубински указивало
на дух оних магичних и чудних година [...] Са узбуђеношћу
правог музеалца и жаром моћи да испричам своју причу као
причу предмета, разгледам примерке разноразних поклона
које сам брижљиво одабрао.”16 Музеј невиности је један од
једноставнијих Памукових романа чији се наративни ток
креће у правилној временској линији.
Најновије дело Орхана Памука је роман Чудан осећај у
мени.17 Објављен је у децембру 2014. године, шест годи
на после Музеја невиности и осам година после добијања
Нобелове награде за књижевност. Памук њиме доказује да
15 Pamuk, O. (2006)   Istanbul. Uspomene i grad, prev. Mirjana Marinković,
Beograd: Geopoetika, str. 93-97.
16 Pamuk, O. (2008) Muzej nevinosti, prev. Mirjana Marinković, Beograd: Geo
poetika, str. 361.
17 Pamuk, O. (2015) Čudan osećaj u meni, prev. Mirjana Marinković, Beograd:
Geopoetika. Београдски издавач „Геопоет ика” издао је први превод ово
га романа у свету у јуну 2015. године, шест месеци после објављивања у
Турској. У септембру исте године објављен је превод на енглески језик.
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је одиста један од водећих писаца нашег времена, кадар да
увек проналази свежа и оригинална решења у тематском и
наративном смислу. Зато је Миљенко Јерговић, један од не
сумњиво најпажљивијих Памукових читалаца, написао ове
ласкаве речи: „Није чест случај – заправо то се никад или
скоро никад још није догодило да писац након добијања Но
белове награде пише своје најбоље романе. Обично је то на
града за крај, за гроб, славу и лијепу мировину. Тко је награ
ђен, тај престаје писати или пише мемоар е, врши коначно
поспремање куће, поспремање гроба. Памуку се догодило
нешто друго: стекао је самопоуздање – којег му, истина, ни
је ни раније недостајало – и написао `Чудан осећај у мени`,
своју најљепшу књигу о Истанбулу.”18
У тој „најљепшој књизи о Истанбулу”, Памук напушта
средње и више слојеве турског друштва и силази међу при
дошлице из анадолских касаба и села, уличне продавце и
становнике бесправно подигнутих насеља на градској пери
ферији. Овај пут занима га живот из перспективе милиона
сиромаха који у Истанбулу виде своју шансу и који покуша
вају да се одрже и успеју у огромном граду. Главни протаго
ниста романа је Мевлут Караташ, продавац киселог млека,
пилава и бозе, чију животну причу Памук прати у раздо
бљу од 1969. до 2012. године. Мевлут је сведок многоброј
них промена у животу града, више војних пучева, сукоба
између левих и десних, комуниста и идеалиста, алевита и
националиста. Памук је на безмало шест стотина страница
исписао друштвену историју Истанбула друге половине 20.
века на уверљивији и успешнији начин од низа теоријских
анализа и научних студија. Мевлут је дете републиканске
Турске које у неким ситуац
 ијама бива опчињено мистери
јама традиционалне културе коју не познаје и не разуме. С
друге стране, он није ни еуропејац ни модерниста – као и ве
ћина Турака, као турско друштво у целини, Мевлут је негде
између. Отуда је у њему чудан осећај, осећај да не припада
времену и простору, да је негде изван.
Памук не би био Памук да и у писању овог романа није при
бегао новој наративној игри. Овај пут сви ликови говоре под
својим именом, у првом лицу, својим језиком и из своје ви
зуре коментаришу исти феномен. Између њих се појављу
је наратор, у поглављима која су визуелно издвојена малом
сличицом продавца бозе на самом почетку текста. На тај на
чин је постигнута живост и динамичност нарације, а Памук
доказао мајсторство у познавању како мушке тако и женске
18 http://www.jergovic.com/ajfelov-most/orhan-pamuk-cudan-osecaj-u-meni/
(27. 07. 2015)
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психологије, с дозом хумора и симпатије за обичне и мале
људе. Ево и одломка:
„Ведиха. `Хајде, нека вам тетка Самиха покаже дрво које
говори, позади, и нека вас одведе у двориште сиријачке
цркве`, рекла сам и оне су отишле. Таман што сам хтела
да кажем Рајихи да се више не плаши Сулејмана, да су
се Бозкурт и Туран смирили и да дође код нас са девој
чицама, отац је покренуо сасвим другу тему, а ја сам се
страшно наљутила на њега.
Абдурахман-ефендија. Не разумем зашто се љуте на ме
не. Шта може бити природније од тога да један отац не
мисли ни на шта друго до на срећу својих кћери? Самиха
је с девојчицама изашла у двориште, и тада сам Рајихи и
Ведихи саопштио да после пет дана боравка тамо више
нисам могао да поднесем несрећу њихове потпуно саме
сестре чак на другом крају града, ни то што у њихову јед
нособну уџерицу не улази ништа друго осим хладноће,
туге и утвара и да сам одлучио да се вратим у село.
`Нек не буде да сам то ја рекао, али вашој сестри је потре
бан истински муж који ће је усрећити.`
Рајиха. Не знам како се десило те сам се толико наљути
ла да су ми наједном излетеле речи које ће сломити срце
мог татице, и сама сам се зачудила. `Оче, не квари кћери
брак`, рекла сам. Ниједна од нас није на продају, рекла
сам.”19
Као наратор, Орхан Памук је каткад експлицитно а каткад
имплицитно присутан. Углавном му највише одговара да се
заогрне туђим идентитетом и изгради лик чије ће особине
донекле одговарати њему лично. Створио је тако плејаду
ликова који су донекле он сам – од Рефика  у Џевдет-бегу
и његовим синовима, преко Галипа у Црној књизи, Кемала
у Музеју невиности до Мевлута Караташа у најновијем ро
ману Чудан осећај у мени. Удео аутобиографског у његовом
делу препознали су многи истраживачи, а и сам Памук је то
више пута потврдио.
Још једна од особености појединих Памукових дела јесте
постојање индекса личности и догађаја на крају. То је ра
зумљиво у есејистичким делима Истанбул и Друге боје.
Индекс личности, међутим, састављен је и за романе Музеј
невиности и Чудан осећај у мени. Овај последњи, штави
ше, садржи породична стабла протагониста романа и хро
нологију значајних догађаја у историји света и Турске у
19 Pamuk, O. Чудан осећај у мени, стр. 336.
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обрађеном раздобљу. Постојање индекса, што је одлика
научних студија, можда открива тежњу писца да се његово
дело посматра и користи као својеврстан историјски извор.
Из свега изнетог може се закључити да је Орхан Памук пи
сац који прибегава специфичним наративним играма и да
код сваког новог дела тражи своју форму и начин казивања.
И сваки пут са великим успехом налази решење које значи
корак напред у наративној техници. У предавању студен
тима на Универзитету Колумбија истакао је да „право за
довољство читања романа почиње способношћу да се ви
ди свет очима протагониста који живе у њему, а не изван
њега”.20
Управо је то задовољство резултат Памукових наративних
поигравања и способности да увек буде нов и особен.
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The paper deals with narrative techniques and methods in the novels
by Orhan Pamuk that show a fascinating variety. It has been observed
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different in themes, languages and styles. His prose is marked by a
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too. From his first novel, Cevdet Bey and His Sons (1982), until the
latest, A Strangeness in My Mind (2014), Pamuk has been constantly
occupied by narrative games, succeeding to surprise his readers with
new narrative techniques and styles.
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БУМ И НОВИ ТОКОВИ
ХИСПАНОАМЕРИЧКЕ ПРОЗЕ
Сажетак: Подручје Хиспанске Америке и његово плодно књижевно
тло пронели су почетком шездесетих година XX века широм света
снажан глас о новој генерацији писаца која је створила ремек-де
ла трајне вредности и оставила јединствен литерарни траг. На
станком кризе такозваног бума, чији су носиоци били М. Варгас
Љоса, Г. Гарсија Маркес, Х. Кортасар и К. Фуентес, половином
седамдесетих година XX века настао је постбум, у виду критике
и промене дотадашњих токова у смеру ангажоване стварности
свесне сложених животних околности Латинске Америке. Тај по
крет је деведесетих година преин ачен у постмодерну, наклоњену
експерименту, политичком насиљу као непосредној стварности,
групном искуству поставангарде, глобализацији, масовним ме
дијима и савременим технологијама, који су донели нов приступ
књижевности. Разматрањем кризе књижевног стваралаштва
у Хиспанској Америци крајем XX и почетком XXI века, кроз са
гледавање нових поетика хиспаноамеричких писаца, овим радом
покушаћемо да предочимо њену разгранатост и да укажемо на
тенденције, теме и карактеристике које формулишу сами ауто
ри, књижевни критичари, научници и наши директни саговорници.
Кључне речи: хиспаноамеричка књижевност XX и XXI века, нове
поетике латиноамеричких писаца, бум, постбум, постмодерна

Уводне напомене
Хиспаноам
 ерички континент и његово плодно књижев
но тло створили су почетком шездесетих година XX века
нову генерацију писаца који су сачинили ремек-дела трај
не вредности, оставили јединствен литерарни траг на свом
континенту и исписали надасве значајно поглавље у исто
рији светске књижевности. Њихови предводници били су
Перуан
 ац Марио Варгас Љоса (Mario Vargas Llosa), Арген
тинац Хулио Кортасар (Julio Cortázar), Meксиканац Карлос
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Фуентес (Carlos Fuentes) и Колумбијац Габријел Гарси
ја Маркес (Gabriеl García Márquez). Ta генерација писаца,
условљена специфичним друштвеним, политичким, исто
ријским и културолошким околностима у читавом свету
(Други светски рат, Хладни рат, Кубанска револуција, По
крет несврстаних...), утицала је на готово све потоње токове
хиспаноам
 еричке литературе у целини, као и на већину по
јединачних националних књижевности шпанског говорног
подручја.
Да бисмо разумели данашње тенденције у том, и даље јед
нако плодном и разноврсном прозном стваралаштву лати
ноам
 еричког континента, покушаћемо да сагледамо ставове
писаца „бума” и њихових наследника, а нарочито генераци
ја које су по сваку цену желеле да се одвоје од тог феноме
на и да створе сасвим другачију књижевност, у складу са
новим временом и потребама савременог човека. Проуча
вајући размишљања појединих хиспаноам
 еричких писаца,
тамошњих књижевних критичара, савремених англосаксон
ских истраживача и наших стручњака за латиноам
 еричке
књижевнoсти, настојаћемо да утврдимо које теме заокупља
ју данашње ствараоце, какве стилове и правце је донео XXI
век на том континенту, које околности су до њих довеле и
да ли је савремена књижевност хиспаноам
 еричких земаља
у кризи или експанзији.

Од маргиналне књижевности до 
светског феномена
Премда је немогуће одредити тачан датум почетка интер
национализације хиспаноам
 еричке књижевности познате
под називом „бум”, о томе постоје два значајна става. Према
првом, поменути књижевни феномен почиње 1958. године
смелим романом La región más transparente (Најпрозрачни
ји крај) Карлоса Фуентеса. Према другом, преломна година
била је 1963, када је објављен први роман Марија Варгаса
Љосе La ciudad y los perros (Град и пси), претходно овен
чан наградом „Biblioteсa Breve” издавачке куће Сеиш Барал
(Seix Barral) из Барселоне, као и чувено дело Хулија Корта
сара ‒ „контрароман” Rayuela (Школице). Иако један од све
дока и актера „бума”, Хосе Доносо (José Donoso) наглашава
да нико: ни критичари, ни публика, ни писци, нису сагласни
око тога који књижевници и која дела припадају „буму”1 и
као његовог зачетника истиче Карлоса Фуентеса, који се по
јавио као први активан чинилац свестан интернационали
1 Donoso, J. (1972) Historia personal del Boom, Chile: Editorial Andres Bello,
p. 11.
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зације хиспаноам
 еричког романа шездесетих година, ипак
показатељи говоре да је међународна афирмација хиспаноа
меричког романа започета делом Град и пси Варгаса Љосе.2
Чилеански писац и новинар Луис Харс (Luis Harrs) себи је
приписао осмишљавање назива за поменути хиспаноам
 е
рички књижевни феномен, али је, уочи обележавања 50 го
дина „бума” (2013), Марио Варгас Љоса изјавио да о томе не
постоји никакво сведочанство, и да се заправо никада није
сазнало порекло тог термина3. Упркос томе што се као си
ноним за „бум” користио и знатно прецизнији термин, тај
„други назив који се у то доба појавио – ’нови хиспаноам
 е
рички роман’ – био је у широкој примени, али је временом
постао мање популаран”.4
Међу писце који су променили ток светске литературе и од
нос читавог света према шпанском језику, пре свега захва
љујући смелости да значај садржине прошире на форму и
језик, да се одвоје од линеарног тока радње и да створе осо
бен однос према стварности, спадају: М. Варгас Љоса, Х.
Кортасар, Г. Гарсија Маркес, К. Фуентес, потом Х. Доносо,
Ернесто Сабато (Ernesto Sábato), Алехо Карпентјер (Alejo
Carpentier) и други. Њихов допринос се огледао и у томе што
је „роман бума повратио ширину књижевне традиције. При
својио је очеве новог романа, Борхеса и Карпентјера, Оне
тија и Рулфа. (...) Генерација такозваног ’бума’превазишла
је многа ограничења.”5
Половином XX века роман је постао простор у који је тре
бало да се пренесу културни и друштвени проблеми и од
раз идентитета Латинске Америке, а потреба да се напише
суштински¸ свеобухватни, целовити хиспаноам
 ерички ро
ман (novela total) настала је из жеље односно потребе да се
одговори на велика друштвена питања тог тренутка. „Бум”
је био у узајамној спрези и са издавачком продукцијом, бу
дући да пре појаве романа Cien años de soledad (Сто година
самоће, 1967) Г. Гарсије Маркеса, ни дела Варгасa Љосе, ни
Фуентеса, ни Кортасара, нису били бестселери у европским
књижарама, а тиражи књига бројали су се у стотинама об
јављених примерака. Томе је умногоме допринела европска
2 Soldatić, D. (2002) Prilozi za teoriju novog hispanoameričkog romana,
Beograd: Filološki fakultet i Kragujevac: Nova svetlost, str. 55.
3 Sigüenza, C. Boom latinoam
 ericano: Cómo lo define Mario Vargas Llosa,
11. maj 2012, 10. oktobar 2015. http://www.vivelohoy.com/entretenimien
to/8189661/boom-latinoam
 ericano-como-lo-define-mario-vargas-llosa
4 Ovied o, J. M. (2004) Historia de la literatura hispanoamericana 4. De Bor
ges al presente. Madrid: Alianza Editorial, p. 229.
5 Fuentes, C. (2011) La gran novela latinoamericana. Madrid: Alfaguar a,
p. 291.
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клима у којој су се шездесетих година окупили протаго
нисти овог феномена:
Creo que a muchos escritores les ocurrió lo que a mí, que de
scubrier on que eran latinoamericanos al llegar a Europa. (...)
Realmente lo que se llamó el boom, ese movimiento de nar
radores latinoamericanos, nace en cierta forma en Europa,
porque gracias a Europa, gracias a la distancia, los escrito
res latinoamericanos se conocen entre si, empiez an a sentirse
miembros de una familia común.6
Пола века „бума” обележено је 2013. године у земљама
шпанског говорног подручја, али и у читавом свету. Иако
је те године објављено неколико студија које са временске
дистанце сагледавају поменути феномен, савремени погле
ди, премда откривају значајне појединости, ипак не доносе
суштинске новине. Међу њима се издваја обимна и богато
опремљена студија каталонског писца и новинара Ћавија
Ајена (Xavi Ayén) Aquellos años del boom. García Márquez,
Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo (Оне
године бума. Гарсија Маркес, Варгас Љоса и група прија
теља који су све променили), овенчана наградом Gaziel за
биографију и мемоар е 2013. Проговарајући о четворици нај
већих писаца „бума”, њиховом недавно преминулом књи
жевном агенту Кармен Балсељс (Carmen Balcells), као и о
другим романсијерима који су сврстани у те оквире, Ајен
истиче да је „бум” био „најважнији догађај у књижевности
на шпанском језику у XX веку, и да је нашем литерарном
осећању донео богатство и дубину”.7

Постбум и постмодерна у 
хиспаноамеричкој књижевности
Половином седамдесетих година XX века, промена дру
штвених и политичких околности довела је до кризе новог
хиспаноам
 еричког романа, из које је проистекао „постбум”
или novísima prosa hispanoamericana (најновија хиспаноаме
ричка проза, 1975‒1990), предвођена групом писаца као што
су Чилеан
 ац Антонио Скармета (Antonio Skármeta), чији се
6 „Мислим да се многим писцима десило исто што и мени, да су открили
да су Латиноам
 ериканци када су стигли у Европу. (...) Заправо, то што
се зове ’бум’, тај покрет латиноам
 еричких прозних писаца, рођен је на
известан начин у Европи, јер су се захваљујући Европи, захваљујући
раздаљини, латиноам
 ерички писци међусобно упознали и почели да се
осећају делом заједничке породице.” Варгас Љоса, лична комуникација
22. јун 2015.
7 Ayén, X. (2014) Aquellos años del boom. García Márquez, Vargas Llosa y el
grupo de amigos que lo cambiaron todo (Kindle Edition), Barcelona: RBA
Libros, pos. 58.
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роман Soñé que la niev e ardía (Сањао сам да снег гори, 1975)
сматра зачетком „најновије хиспаноам
 еричке прозе”, потом
Чилеанка рођена у Перуу Исабел Аљенде (Isabel Allende),
Перуан
 ац Алфредо Брајс Ећенике (Alfredo Bryce Echenique),
Аргентинац Мануел Пућ (Manuel Puig), писац из Хондураса
са држављанством Гватемале Аугусто Монтеросо (Augusto
Monterroso), Мексиканка Лаура Ескивел (Laura Esquiv el),
Кубанка у егзилу Сое Валдес (Zoé Valdés) и многи други.
Реч је о веома хетерогеној групи писаца чије дело је стилски
различито, па чак и супротно: док је једна струја наставила
да ствара књижевност на трагу „бума”, друга се отворено
побунила против тог тока, сматрајући га одвише извешта
ченим и склоним експерименту непримереном тренутку и
окружењу. У „постбум” генерацији издваја се и група писа
ца која се бавила трагањем за иновацијом у форми, чији зна
чајни припадници су, између осталих, аргентински писац
и преводилац Нестор Санћес (Néstor Sánchez), авангардни
Мексиканац Салвадор Елисондо (Salvador Elizondo) и нео
барокни кубански аутор Северо Сардуј (Severo Sarduy). У
сваком случају, „хиспаноам
 ерички роман као врста не ис
пољава знаке исцрпљености или губитка изражајне снаге.
Напротив, већ признатим ауторима придружили су се други,
не мање занимљиви писци.”8
Mексички писац Карлос Фуентес, аутор две значајне есеји
стичко-критичке књиге о хиспаноам
 еричкој књижевности,
La nuev a novela hispanoamericana (Нови хиспаноамерички
роман, 1969) и La gran novela latinoamericana (Велики ла
тиноамерички роман, 2011), сагледао је токове те разуђене
прозе изнутра, у доба „бума” као његов актер, и са времен
ске дистанце, готово пола века касније, као критичар и од
личан познавалац свих потоњих токова феномена око којег
се, рекли бисмо, крећу све књижевне тенденције Хиспан
ске Америке у протеклих педесет година. Фуентес нарочито
издваја једног писца, ствараоца који припада свим нивои
ма нове и савремене хиспаноам
 еричке прозе: „пре-буму”,
„прото-буму”, „мини-буму”, „суб-буму” и Фуентесовом но
воосмишљеном термину „бумеранг”, а то је Хосе Доносо, за
кога мексички писац тврди да пише своја дела у духу сер
вантесовске традиције – онако како би их читалац писао.9
За разлику од „бума”, који је створио интерно и међународ
но тржиште хиспаноам
 еричке књижевности, Фуентес нове
тенденције назива „бумерангом” јер књижевним ствараоци
ма тог континента у XXI веку махом недостаје добра ди
стрибуција и проток информација: „Од бума до бумеранга:
8 Солдатић,  Д. нав. дело, стр. 60.
9 Fuentes, C. (2011), нав. дело, стр. 294.
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изузев неколико случајева, као што су Лаура Ескивел, Иса
бел Аљенде или Луис Сепулведа, латиноам
 ерички роман
данас остаје у свом националном гету”.10 Наиме, у многим
земљама Латинске Америке, након што су књиге три деце
није стизале до читалаца широм шпанског говорног подруч
ја, војне диктатуре поново су затвориле границе и већина
објављених дела остајала је у националним оквирима.
С обзиром на то да има додирних тачака са „бумом”, који је
такође тежио иновацијама и стварању нових, оригиналних
естетика, постмодерна истовремено представља и афирма
цију и негацију тог феномена. Премда су у почетку одбија
ли и порицали идеје настале у доба „новог романа”, писци
постмодерне временом су наставили да експериментишу са
наративном структуром наслеђеном од писаца „бума”. Кра
јем XX и почетком XXI века машта је прешла у други план, а
нови реализам, свакодневица и препознатљиве теме, поста
ли су водећи књижевни елементи, праћени преиспитивањем
званичне историје и демистификацијом митова.

McOndo генерација
Tоком последње две деценије XX века, Латинска Америка
је доживела нове промене, условљене низом друштвених
околности, заснованих на неолибералној реорганизацији
економије, културној глобализацији и технолошко-комуни
кацијском напретку који су одредили правац у савременој
фикцији тог поднебља.
Конкретан књижевни производ те радикалне промене у
начину размишљања била је антологија кратке приче под
називом McOndo (Gijalbo-Mondadori, Барселона 1996), ко
ју су приредили enfants-terribles чилеанске књижевности,
Алберто Фугет (Alberto Fuguet) и Серхио Гомес (Sergio
Gómez). Поменута збирка донела је критику капиталистич
ког тржишта кроз нову визију латиноам
 еричке стварности,
у којој су, супротно митском Маконду Габријела Гарсије
Маркеса, обитавали Мекдоналдс ресторани и Мекинтош
компјутери, шопинг молови, кабловска телевизија, загађе
ње животне средине, хибридна култура и глобализација. У
McOndо свету је „велика тема латиноам
 еричког идентитета
(Ко смо?) уступила место личном идентитету (Ко сам?), а
критеријум за одабир писаца била је старосна доб (година
рођења између 1959. и 1971. године), барем једно објављено
дело, признање унутар националних граница и приложена

10 Исто, стр. 295.
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необјављена прича.”11 Та антологија сачињена од седамна
ест прича младих писаца који стварају на шпанском језику,
била је покушај да се пре свега представи нова латиноам
 е
ричка проза: урбана, хиперреална, супротна магичном реа
лизму који је доминирао европском рецепцијом латиноам
 е
ричке књижевности од шездесетих година XX века, ближа
северноам
 еричкој популарној култури, са новим технологи
јама које су све више продирале на јужноам
 ерички конти
нент.12 Предговор антологије, под називом Presentación del
país McOndo (Представљање земље Мекондо), својеврстан
је „књижевни манифест нове генерације латиноам
 еричких
писаца”13 чији су главни представници од 1996. до данас
остварили значајну књижевну каријеру: Едмундо Пас Сол
дан (Edmundo Paz Soldán), Хорхе Франко (Jorge Franco), Пе
дро Хуан Гутјерес  (Pedro Juan Gutiérrez), Марио Мендоса
(Mario Mendoza), Родриго Фресан (Rodrigo Fresán), Хаиме
Бејли (Jaim
 e Bayly), Сантјаго Гамбоа (Santiag o Gamboa) и
други.
Две деценије касније, угледни професори савремене хиспа
ноам
 еричке књижевности на северноам
 еричким универзи
тетима, Тимоти Робинс (Timothy R. Robbins) и Хосе Еду
ардо Гонсалес (José Eduardo González), закључили су да је
естетика McOnda управо пала у замку коју је покушала да
избегне: „While McOndo tried to combat the uniform vision
of the Latin American narrative, it creates another monolithic
dichotomy of Latin American experience”.14 Исте године, Ед
мундо Пас Солдан је у интервјуу за чилеански дневни лист
La Segunda самокритично признао погрешне мотиве којима
се руководила његова генерација:
Al luchar contra un estereotipo, una generalización como
la de que América Latina era un continente realista mágico,
donde lo extraordinario es cotidiano, nos fuim
 os al otro extre
mo y creamos otro estereotipo, otra generalización como la
de que el continente es más bien urbano. Qusimos reemplazar
la ideal del escritor comprometido, otra generalización, por
11 Fuguet, A. and Gómez, S. Presentación del pais McOndo in McOndo, март
1996. 2. октобар 2015. http://www.mml.cam.ac.uk/spanish/sp13/popculture/
pre-mcondo.pdf
12 Kovačević Petrović, B. Hispanoam
 erička priča od Makonda do McOnda u:
Antologija hispanoameričke priče XX(I) veka Večita smrt od ljubavi jača,
priredila Kovačević Petrović, B. (2012), Beograd: Tanesi, str. 374-375.
13 Palaversich, D. (2005) De Macondo A McOndo. Senderos de la postmoderni
dad latinoamericana, México: Plaza y Valdés, p. 34.
14 Robbins, T. and González, J. E. (2014) New Trends in Contemporary La
tin American Narrative. Post-National Literatures and the Canon (Kindle
Edition) eds. Robbins, T and González, J. E. (2014) New York: Palgrave
Macmillan, pos. 189.
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la del escritor preocupado sólo por si obra. Algo que tampoco
somos. Perdimos los matices, y en literatura los matices lo
son todo.15

Crack генерација
Crack група званично је настала као последица естетике
„прљавог реализма” (realismo sucio, dirty realism) и накло
ности њених припадника према делу мексичког писца Ху
ана Рулфа (Juan Rulfo), чији је роман Pedro Paramo (1955)
утицао на писце „бума”, али и на бројне потоње генерације
књижевних стваралаца. Идеологија тог покрета изражена је
у прогласу под називом Crack Manifesto објављеном 1996.
godine, који су потписали Педро Анхел Палоу (Pedro Ángel
Palou), Елој Урос (Eloy Urroz), Игнасио Падиља (Ignacio Pa
dilla), Рикардо Ћавес Кастањеда (Ricardo Chávez Castañeda)
и једна од кључних фигура савремене хиспаноам
 еричке
прозе, Хорхе Волпи (Jorge Volpi). У жељи да створе књижев
ност која ће, на трагу борхесовске традиције, бити сама свој
протагониста, аутори cracka увели су у књижевност термин
„дубокоумни роман” (novela profunda, deeply seraching no
vel). Њихов однос према канону „бума” био је наизглед су
протан мекондистима, подстакнут идејом да (изнова) створе
амбициозан, целовит роман који ће утицати на то да чита
лац испише сопствену стварност у личном свету. С друге
стране, ти претежно мексички писци такође нису желели да
опонашају „бум”, али су осећали снажну потребу да врате
роману интелектуалну снагу која је по њиховом мишљењу
недостајала „постбум” генерацији.
Mексичка списатељица и новинарка, добитница награде
„Сервантес” 2013. године, Елена Понијатовска (Elena Po
niatowska), сматра да је латиноам
 ерички crack био књи
жевни феномен са највећим одјеком после „бума”,16 док
Карлос Фуентес примећује да је crack „прва књижевна ге
нерација након ’бума’ која је себи дала сопствено име”.17
Фуентес истиче Падиљу као „писца који ствара по угледу
15 „Борећи се против једног стереотипа, генерализације попут тога да је
Латинска Америка континент магичног реализма, где је необично сва
кодневна појава, отишли смо у другу крајност и створили други стерео
тип, другу генерализацију, попут тога да је наш континент урбан. Желе
ли смо да заменимо идеал ангажованог писца другом генерализацијом:
да је писац усредсређен само на своје дело. Ни то није наша карактери
стика. Изгубили смо нијансе, а у књижевности нијансе су најважније.”
Ramírez, J. C. (8. септембар 2014), Edmundo Paz Soldán: Bolivia debería
llegar al mar sin tener una postura fundamentalist, La Segunda, p. 27.
16 Poniatowska, E. (26. jun 2003.) Box y literatura del crack, La Jornada. http://
www.jornada.unam.mx/2003/06/26/03aa1cul.php?origen=index.html&fly=1
17 Fuentes, C. (2011) нав. дело, стр. 360.
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на сервантесовску традицију, настојећи да обнови језик
изнутра”,18 а Волпија као аутора који „не подлеже изазову
да роману да авангардни формат, у складу са научном ре
волуцијом перцепције ствари”,19 нарочито у прозном делу
о нацизму En busca de Klingsor (U potrazi za Klingsorom), за
које је 2001. године добио награду „Biblioteсa Breve”.
Треба имати у виду и да су се књиге писаца cracka продава
ле искључиво у комплету, јер њихови аутори нису дозвоља
вали да се романи припадника те групе читају понаособ,20
као и да је crack покрет чинила група пријатеља, духовних
сродника, који су непрестано водили бригу једни о други
ма. То је подстакло аргентинског писца Родрига Фресана да
иронично примети да је тај сплет околности довео до тога да
„њихово пријатељство, попут свих великих пријатељстава,
временом ослаби и нестане”.21

Хиспаноамеричка проза у XXI веку
Упркос борби с књижевном прошлошћу, баласту „бума” и
значајним друштвеним (махом негативним) променама ши
ром Латинске Америке, XXI век је том простору донео оби
ље романа и збирки прича трајне књижевне вредности, који,
генерално гледано, још увек нису довољно заживели у пре
водима на друге језике, нити су у значајној мери истраже
ни са научне тачке гледишта. У протеклих десетак година,
широм планете су одржани сусрети писаца који су помогли
да се боље сагледа савремени тренутак хиспаноамеричке
прозе. Године 2003. издавачка кућа Сеиш Барал организова
ла је у Севиљи сусрет латиноам
 еричких писаца под називом
Palabra de América (Реч Америке), на којем су се окупили
Роберто Болањо (Roberto Bolaño), Хорхе Франко, Сантјаго
Гамбоа (Santiag o Gamboa), Марио Мендоса, Игнасио Пади
ља, Едмундо Пас Солдан и други. Болањо, који је по ми
шљењу већине данашњих писаца и књижевних критичара
најјачи глас савремене хиспаноам
 еричке књижевности, на
гласио је том приликом да данашњи писци Хиспанске Аме
рике потичу од радничке класе, да су из нижег или средњег
слоја, да је једино што траже извесно поштовање и јавно
признање, као и да латиноам
 еричка књижевност има светлу
будућност, упркос отужном наслеђу које јој је остављено.22
18 Исто, стр. 362-362.
19 Исто, стp. 365.
20 Poniatowska, нав. дело.
21 Robbins, T and González, J. E. нав. дело, стр. 59.
22 Bolaño, R. 21. децембар 2010, 30. септембар 2015, Entre paréntesis (1)
– „Sevilla me mata“, Un instante de caos. http://uninstantedecaos.blogspot.
rs/2010/12/entre-parentesis-1-sevilla-me-mata.html
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С друге стране, поводом педесет година „бума”, колумбијски
град Картахена де Индијас је 2013. године окупио бројне
значајне светске писце, а међу њима и данас јединог живог
писца „бума”, нобеловца Марија Варгаса Љосу, који је том
приликом изјавио да су аутори новог хиспаноам
 еричког ро
мана пре пола века отворили врата која никада нису поново
затворена.23
Велики значај за сагледавање токова савремене хиспано
америчке прозе има и неколико антологија објављених у
XXI веку, чија претеча је збирка Onda y escritura en México:
jóvenes de 20 a 33 años (Нови талас и књижевно ствара
лаштво у Мексику: млади од 20 до 33 године, 1971) Марго
Гланц (Margo Glantz), која је дефинисала авангардну књи
жевност Латинске Америке.24 Треба споменути и седамде
сет прича савремених аутора рођених после 1960. године,
у избору Едуарда Бесере (Eduardо Becerra) Líneas aéreas
(Ваздушне линије) из 1999. године (међу којима, зачудо, не
ма Роберта Болања). Hay Festival је 2007.  године окупио 39
латиноам
 еричких писаца који нису имали више од 39 годи
на, а Гидо Тамајо (Guid o Tamayo) је на основу тога сачи
нио збирку Bogotá 39. Antología de cuento latinoamericano
(Богота 39. Антологија латиноамеричке приче). Мотив те
антологије био је став да од Маконда и Меконда није оста
ло више ништа.25 Годину дана касније појавила се још једна
значајна, овога пута дигитална књига: El futuro no es nue
stro: Narradores de América Latina nacidos entre 1970 y 1980
(Будућност није наша: Приповедачи из Латинске Америке
рођени између 1970. и 1980) коју је приредио Дијего Трељес
(Dieg o Trelles)26 у намери да прикаже најразноврсније теме
које заокупљају актуелну латиноам
 еричку прозу. Ипак, нај
већи антологијски подухват направила је шпанска издавачка
кућа Páginas de Espuma која је између 2000. и 2010. објави
ла петотомни преглед савременог приповедачког стварала
штва на шпанском језику, под називом Pequeñ as resistencias
(Незнатни отпори), којим су обухваћени писци рођени
после 1960. године, са барем једном објављеном збирком
прича.

23 Marcos, A. 27. јануар 2013, Los escritores difíciles, El País http://cultura.
elpais.com/cultura/2013/01/27/actualidad/1359309195_497227.html
24 Назначајнија прича из те збирке је ¿Cuál es la onda? (Који је фазон) Хо
сеа Агустина (José Agustín) из 1968. године, која је отворила нове путеве
мексичке прозе.
25 Manrique Sabogal, W. Nómadas literarios, (8. септембар 2007), El País
http://elpais.com/diar io/2007/09/08/babelia/1189208353_850215.html
26 Trelles, Dieg o (2008) El futuro no es nues tro, Pie de página http://www.pie
depagina.com/redux/04/08/2008/el-futuro-no-es-nues tro-2/
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Настојећи да овим истраживањем обухватимо што више
токова савремене хиспаноам
 еричке прозе, истовремено
увиђамо да геоп
 олитичка разуђеност, тематска разноли
кост и мноштво књижевних тенденција омогућавају разне
приступе и поделе, као и да нам простор не дозвољава да
сагледамо више од сасвим малог дела тог књижевног богат
ства. Ипак, издвојићемо неколико група које смо одредили
на основу увида у кључну литературу објављену на ту те
му у протеклих неколико година, на шпанском и енглеском
језику.
У поменутој књизи La gran novela latinoamericana један од
најбољих познавалаца старих и нових књижевних токова,
Карлос Фуентес, примећује процват женске књижевне сце
не у XXI веку и присуство модерног града у роману и при
поветки; он издваја два кључна елемента карактеристична
за савремену књижевност – машту и језик, и наглашава да је
реч којом би се она могла најпрецизније исказати: varied ad,
разноврсност.27
Међутим, поред консултовања постојеће литературе, сма
трали смо да би ваљало и да из прве руке добијемо инфор
мацију о збивањима у латиноам
 еричкој књижевности, те
смо се обратили нашем угледном преводиоцу и писцу Бран
ку Анђићу, који већ 25 година живи у Аргентини. Анђић је
један од зачетника ширења „бума” на српском језику: 1978.
године је заједно са Далибором Солдатићем приредио те
матски број часописа Дело „Вавилонска библиотека”, а то
ком каријере је, заједно са Љиљаном Поповић Анђић, превео
на српски језик нека од најзначајнијих дела латиноам
 ерич
ких писаца XX и XXI века и приредио неколико антологија
хиспаноам
 еричке и аргентинске приповетке, укључујући и
најновију, Борхесова деца (Агора, 2012), која обухвата при
че неколико аутора чија имена и дела наводимо у овом члан
ку.28 Захваљујући Бранку Анђићу, добили смо из прве руке
потврду да је диктатура у земљама Латинске Америке оста
вила последице и на књижевност. Наиме, многи писци су
деведесетих година напустили земљу, а неки и литературу:
„Кад се завршила диктатура, деведесете су у Латинску
Америку донеле неолиберализам; у почетку то није одмах
тако схваћено, али кад је после извесног времена почела
крађа са две руке, људи су схватили да то баш и није рај
на земљи, и почели су да пишу неке конјунктурне рома
не, како би били ’светски људи’, а најпопуларнији термин
27 Fuentes, C. нав. дело, стр. 333.
28 За даља истраживања: http://www.vbs.rs/scripts
cobiss?id=1642057082478451
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био је ’глобализација’. Сви су хтели да буду глобални пи
сци, и то се одразило на језик: почели су да пишу шпан
ским који се нигде не говори, неутралним шпанским који
је могао да буде у Шпанији, у Боливији, било где.”29
С обзиром на чињеницу да је хиспаноам
 еричка проза XXI
века умногоме под утицајем глобалних савремених токова и
трендова, романи објављени у протеклих петнаестак година
знатно су краћи, сажетији, често једноставнији, и како нам
Бранко Анђић потврђује, мање амбициоз ни:
„Сматрам да је негативно то што је код писаца рођених из
међу позних педесетих и раних седамдесетих опао ниво
амбиције. Сваки други изјављује: Не, ја не желим да на
пишем тотални роман, ја хоћу да напишем una historieta,
una historia sencillita (кратку, једноставну причу), што је у
реду, али би било лепо да се неко поново одважи на ризик.
Сви они су, што би рекао Кортасар, хтели да победе на по
ене, нико није хтео да победи нокаутом, и зато су почели
да пишу књиге које држе воду.”30
Премда се стиче утисак да данашња књижевност Хиспанске
Америке иде „линијом мањег отпора”, у свакој од земаља
тог континента истиче се чак по неколико десетина писаца
који су стварали или стварају књижевност врхунског квали
тета. Појединци које овом приликом издвајамо су Чилеан
 ац
Роберто Болањо, о којем ћемо говорити у наставку, Мекси
канац Хорхе Волпи, ерудита који фикцији приступа као ин
струменту за разумевање света; Родриго Реј Роса (Rodrigo
Rey Rosa) из Гватемале, који ствара на трагу Борхесове есте
тике и исказује снажно интересовање према националном
и домородачком наслеђу, фолклору и усменој традицији;
Аргентинац Сесар Аира (César Aira) склон естетским пои
гравањима, чији јунаци од крви и меса нагињу разочарању,
страху, греху, илузији и насиљу, као и најпревођенији ар
гентински писац у XXI веку, Гиљермо Мартинес (Guillermo
Martínez), чија књижевна особеност почива у његовој основ
ној вокацији доктора математичких наука.

Насиље, детективски роман и нарколитература
Савремени хиспаноам
 ерички роман, настао у особеним
друштвено-политичким околностима, почива на глоба
лизованој економији и масовној култури, као и на „нар
котизацији” друштва које је у страху од насиља изазваног

29 Анђић, Б. (7. септембар 2015) лична комуникација.
30 Исто.
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присуством бројних нарко картела.31 Развоју детективског и
криминалистичког романа (novela negra), а потом и нарко
литературе као поджанра у књижевности Средње и Јужне
Америке, допринели су светски токови, војне диктатуре ше
здесетих година у Латинској Америци и политичко насиље
као њихова последица. Актуелни писци тог доба масовно су
одлазили у егзил или у затвор, убијани су и мучени, и вла
дала је клима општег политичког насиља и нетолеранције
која је једнако захватила неписмене сељаке, интелектуалце
и уметнике.32 Савремени токови „црне” књижевности доне
ли су нови простор писцима тог поднебља „да понуде своју
верзију стварности и да кроз књижевност као естетски ком
промис изразе своју критичку мисао”.33 Ипак, треба напо
менути да је почетком XXI века (2000. године) „бумовац”
Марио Варгас Љоса написао један од својих најуспелијих
романа La fies ta del chivo (Јарчева фешта), смештен у су
рово доба диктатуре Леонидаса Трухиље у Доминиканској
Републици.
Међу романима постбум писаца који се баве „црним” то
ком нове хиспаноам
 еричке књижевности, по значају и ути
цају се издвајају El testigo (Сведок, 2004) Мексиканца Хуан
а
Виљора (Juan Villoro), Insensatez (Безумље, 2004) и Tirana
memoria (Сурово сећање, 2008) писца из Хондураса Орасија
Кастељаноса Моје (Horacio Castellanos Moya), Delirio (Де
лиријум, 2007) Колумбијке Лауре Рестрепо (Laurа Restrepo);
Acerca de Roderer (Повест о Родереру) и Crímenes imper
ceptibles (Неприметни злочини) Гиљерма Мартинеса, као и
дела обновитеља кубанске детективске прозе Леонарда Па
дуре Фуентеса (Leonardо Padurа Fuentes). Треба споменути
и прозу Хорхеа Франка Рамоса из Колумбије, аутора врсног
романа Rosario Tijeras (Росарио Маказе, 1999), који се бави
актуелним друштвеним проблемима у својој земљи и чији
су (анти)јунаци плаћене убице и дилери дроге, као и роман
Abril rojo (Црвени април, 2011) Перуанца Сантјага Ронкаљо
ла (Santiag o Roncagliolo), чији јунак покушава да реши се
рију сурових, ритуалних убистава током Ускршње недеље.

Роберто Болањо
Чилеански писац бурне биографије и одвише кратког жи
вота (1953‒2003) да би у потпуности остварио своју књи
жевну каријеру, по мишљењу велике већине критичара и
31 De Castro, J. E. The Contemporary Spanish-American Novel: Bolaño and
after (Kindle Edition), eds. Corral, W., De Castro, J. E. and Birns, N. (2014),
New York, London, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, pos. 615.
32 Ovied o, J. M. нав. дело, стр. 434-435.
33 Орси, Г. (6. октобар 2015), лична комуникација.
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историчара књижевности померио је границе хиспаноам
 е
ричке, па и светске литературе, створио сасвим нову пози
цију на књижевном пољу и заузео централно место у са
временој књижевности тог континента.34 Противник „бум”
генерације, сматрао је да је нови хиспаноам
 ерички роман
„донео озбиљан естетски проблем и да су његови писци, а
нарочито њихови епигони, одвели латиноам
 еричку фикци
ју у ћорсокак”.35 С друге стране, ниједан хиспаноам
 ерички
писац после „бума” није обасут  толиким похвалама и међу
народном пажњом као Болањо. Он је, такође, једини савре
мени писац тог поднебља чије дело је предмет темељних,
премда још увек спорадичних научних истраживања.
Упркос томе што су Болањова дела објављена у преко 40 зе
маља, са изузетком његовог постхумно публикованог рома
на 2666, окарактерисаног као la tormenta perfecta36 (саврше
на олуја), који је изазвао „болањоманију” и постигао велики
успех широм света, за остале његове књиге могло би се рећи
да још увек траже пут до читалаца ван шпанског говорног
подручја. С друге стране, чак два Болањова дела (поменута
2666 и Los detectives salvajes, Дивљи детективи) сврстана су
међу стотину најбољих књига написаних на шпанском јези
ку у протеклих двадесет пет година.37
Болањово дело је естетика за себе, његов утицај на савре
мене књижевне тенденције не јењава, штавише, могло би
се рећи да је све снажнији. Његов целокупни опус предста
вља „анатомију зла“38 са четири врсте ликова: „the Accom
plice, the Dictator, the Sociopath and the Administrator”39 који
изазивају кошмар и немир код читаоца.

Популарна култура, нове технологије, 
аутобиографска проза
Аутобиографска проза и хроника (данас прихваћена и на по
пулистичком и на академском нивоу) свеприсутне су у са
временој хиспаноам
 еричкој књижевности. Један од разлога
34 Ovied o, J. M. нав. дело, стр. 459.
35 Andrews, C. (2014) Roberto Bolaño’s Fiction. An Expending Universe (Kin
dle Edition). New York: Columbia University Press, p. 345.
36 Corral, W. Un año en la recepción anglosajona de 2666, in: Roberto Bolaño:
Ruptura y violencia en la literatura finisecular (Kindle Edition), ed. Ríos Ba
eza, F. A. (2010), México: Ediciones Eón, p. 327.
37 Las mejores 100 novelas de la lengua española en los últimos 25 años: https://
novelashis panas.word press.com/ las- mej or es-100-nov el as-de- la- leng uaespanola-de-los-ultimos-25-anos/
38 Andrews, нав. дело, стр. 198.
39 Исто, стр. 188.
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извесно почива у томе што се многи писци баве новинар
ством и што фрагментарни карактер хронике одговара стилу
савременог живота. Тој групи писаца припада и Алехандро
Самбра (Alejandro Zambra), the most highly regarded writer
of his generation40 који „аутобиографикционализује” своју
поетику.
Масовни медији су безмало две деценије присутни у савре
меном роману, попут La mendiga (Просјакиња, 1998) Сеса
ра Аире, Sueños digitales (Дигитални снови, 2000) Едмунда
Паса Солдана или фотографског романа Tinísima (Драга Ти
на, 1992) Елене Понијатовске. Интересовање за популарну
културу нарочито долази до изражаја у делу новијег датума
Óscar y las mujeres (Oскар и жене, 2013) Сантјага Ронка
љола, који говори о романтичним мукама писца теленовела;
поглавља те књиге продавана су у фељтонском електрон
ском издању пре него што је књига објављена, будући да
се Ронкаљоло од почетка каријере формирао као мулти
медијални књижевник и активни твитераш.41
Међу савременим хиспаноам
 еричким писцима има доста
блогера, коментатора светских актуелних збивања и пажљи
вих читалаца и критичара књижевности. Један од њих је по
менути Едмундо Пас Солдан,42 који је за књигу El delirio de
Turing (Турингов делиријум, 2006) о антиглобалистичким ха
керима у неолибералној Боливији добио Националну награ
ду за књигу године. Веома популаран блог има и вишестру
ко награђивани Хорхе Волпи, чија дела су преведена на пре
ко 25 језика. Његови постови указују на актуелне проблеме
друштва, криминал, дрогу и улогу књижевности и културе
у савременом свету.43 Међу књижевницама највише пажње
привлачи изузетно посећен блог Сое Валдес44, добитнице
француске награде за људска права 2012, која свакодневно
објављује информације везане за кубанску и светску књи
жевност и уметност,   критику режима династије Кастро и
друштвено-политичке актуелности.

40 Rodríguez Freir e, R. and Zambra A. The Contemporary Spanish-American
Novel: Bolaño and after (Kindle Edition), eds. Corral, W., De Castro, J. E.
and Birns, N. (2014), New York, London, New Delhi, Sydney: Bloomsbury,
p. 10540.
41 Twitter: https://twitter.com/twitroncagliolo,  5. октобар 2015.
42 Blog: http://www.elboomeran.com/blog/117/rio-fugitivo-blog-de-edmundopaz-soldan/, 5. октобар 2015.
43 Blog: http://www.elboomeran.com/blog/12/jorge-volpi/, 7. октобар 2015.
44 Blog: http://zoev aldes.net/category/blog/, 7. октобар 2015.
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Нужно се намеће питање колико савремене технологије за
иста утичу на књижевне токове у XXI веку. Одговор на то
донекле дају Робинс и Гонсалес:
We believe that the main importance of the Internet for recent
Latin American writers is the use of cyberspace as a commu
nication and distribution tool and not something that will ra
dically change the structure of literature or help writers cre
ate post-national communities that will disengage them from
their locality.45

Нови токови женске књижевности
Последњих деценија XX века дошло је до значајних про
мена у женској књижевности Латинске Америке, будући да
су многе списатељице доживеле „политичку репресију ко
ја је из корена изменила друштвени поредак”.46 Трагајући
за сопственим гласом, оне су морале да превазиђу границе
цензуре, моралних и политичких ограничења и предрасуда,
како би пасивну улогу замениле снагом речи. Томе су наро
чито допринела два текста из 1985. године: Malas palabras
(Ружне речи) Луисе Валенсуел е и Algunas consideraciones
sobre la mujer y la literatura (Неколико разматрања о жени и
књижевности) Гриселде Гамбаро (Griseldа Gambaro). Напо
мињемо и да је три деценије касније, када јој је уручена на
града „Сервантес”, Елена Понијатовска, једна од књижевни
ца које су својим литерарним, критичарским и новинарским
делом обележиле стваралаштво Латинске Америке, посве
тила свој говор и своју награду женама у Латинској Амери
ци. Ипак, у свом опсежном истраживању женске књижев
ности Хиспанске Америке, Марија Тереса Медеирос (María
Teresa Medeir os) пише да јој је књига Hasta no verte, Jesús
mío (Do susreta s tobom, dragi Isuse) Елене Понијатовске из
1969. године отворила нове хоризонте за разум
 евање лати
ноам
 еричке жене, док је читањем Луисе Валенсуел е уочи
ла да управо списатељице откривају неизражене аспекте
тамошње стварности.47
Једна од најуспешнијих књижевница Латинске Америке,
Исабел Аљенде (Isabel Allende), својим првим романом La
casa de los espíritus (Кућа чудних душа, 1982) начинила је
прекретницу у женској прози тог континента и означила крај
монопола мушких писаца. Чилеанска списатељица отво
рила је пут другим књижевницама чија су дела доживела
45 Robbins, T. and González, J. E. нав. дело, стр. 289.
46 Medeir os-Lichem, M. T. (2006) La voz femenina en la narrativa latinoame
ricana: una relectura crítica. Chile: Editorial Cuarto Propio, p. 34
47 Исто, стр. 13.
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велики успех на тржишту (пре свега код литерарне, а потом
и код филмске публике), чиме је почела нова етапа хиспа
ноам
 еричке књижевности. Према званичној информацији
објављеној у тренутку писања нашег рада, Исабел Аљен
де има двадесет две објављене књиге, продате у шездесет
два милиона примерака,48 а у складу са нашом тврдњом и
закључцима до којих долазимо у овом истраживању, каже:
„Пишем са мање придева, директније, реченице су ми
краће. Али времена су се променила, више се не пише ба
рокним стилом шездесетих и седамдесетих година, јер је
и он еволуирао, и мислим да нам је модерна технологија
донела краћу комуникацију и нестрпљивије читаоце који
више воле слике и непосредну стварност. То је без икакве
сумње утицало на књижевност. Елементи ’магичног реа
лизма’ у неким причама су прихватљиви, у некима не. Не
може се додавати со и бибер у све што неко пише.”49
Једна струја у женској књижевности с краја XX и почетка
XXI века посеже за сигурним средствима и темама (магич
ни реализам, еротика, мелодрама, феминистичка визија), а
нарочито значајном књижевницом тог тока сматра се Лаура
Ескивел (Laura Esquiv el), ауторка романа Como agua para
chocolate (Као вода за чоколаду, 1989). Друга струја, знатно
бројнија и са јасно израженим ставовима списатељица које
јој припадају, показује интересовање за савремене књижев
не теорије, светске проблеме, психоан
 ализу, филозофију,
феминизам. Међу њима су и вишеструко награђиване Мек
сиканка Елена Понијатовска, Аргентинке Луиса Валенсуе
ла, Ана Марија Шуа (Ana María Shua) и Саманта Швеблин
(Samanta Schweblin), Порториканка Росарио Фере (Rosario
Ferré), Кубанка у егзилу Сое Валдес и њена сународњаки
ња са адресом у Порторику, Мајра Монтеро (Mayra Monte
ro), која пише путописну прозу и романе на тему насиља,
еротике и женског идентитета.

Закључак
На простору којим располажемо немогуће је сагледати све
токове и споменути све значајне књижевнике који данас
стварају на латиноам
 еричком континенту. Ипак, покушали
смо да предочимо разноврсност стилова, тема и тенденци
ја у којима је најпре очигледно непосредно присуство са
дашњости, и да отворимо простор за даља истраживања
48 Martínez Pita, P. Isabel, Allende: Un libro nunca termina, sino que te
das por vencido, ABC, 14. oktobar 2015., http://www.abc.es/cultura/li
bros/20151013/abci-isabel-allende-amante-japones-201510131320.html
49 Исто.
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појединачних линија које смо овде навели или тек нагове
стили.
Приликом извођења закључака навешћемо и мишљење
Бранка Анђића, настало у непосредном разговору са ауто
ром овог чланка:
„После континуиране пажње посвећене латиноам
 еричкој
прози један од закључака је да су се тамошњи писци по
трудили да науче то што су им Европљани и Северноам
 е
риканци увек пребацивали, да пишу ’неочешљане књиге’
које су пуне идеја и добрих намера, али да им је занат
у другом плану. У међувремену су знатно подигли праг
заната, али су спустили сопствену амбицију, јер више ни
ко не жели да напише књигу о свему. Можда је то, нажа
лост, прагматично са становишта данашњих времена, или
је реч о условљености тржишта. Мислим да је последњи
аргентински писац који се одважио на нокаут и који је
имао смелост да се опроба у новим стварима био Родолфо
(Rodolfo Fogwill), нарочито његов роман Los Pichicieg os
(Вилински оклопници).”50
Ако бисмо говорили о кризи савременог књижевног ства
ралаштва Хиспанске Америке, она би пре свега почивала
на смени генерација, а јаз карактеристичан за већину поро
дичних односа могао би да се примени на латиноам
 еричке
очеве (писце „бума”) и њихову бунтовну децу која, хтела-не
хтела, воде порекло од својих предака. Иако се баве разли
читим темама и имају другачије приступе, данашњи писци
неоспорно настављају истим путем: In spite of all the criti
cism leveled at the McOndo and Crack movements (...) young
writers in 2014 are still preoccupied with the same social, po
litical and aesthetic issues that influenced Fresán and Volpi in
the late 1990s.51 Заправо, могли бисмо рећи да се књижевно
бунтовништво на том континенту циклично понавља.
За разлику од литературе настале пре пола века, радња мно
гих савремених романа смештена је у Европу и Сједињене
Америчке Државе, испричана концизним и лако разумљи
вим језиком; најчешће је линеарног тока, обилује дијалекат
ским и жаргонским изразима, неретко посеже за усменим
изражавањем. Роман XXI века богат је детаљима, нема све
знајућег наратора, склон је метафикцији, наклоњен масов
ној култури и другим механизмима који читаоца подстичу
на интеркултуралност. Јужна и Средња Америка у XXI веку
обилују писцима чија дела не прелазе националне границе,
50 Анђић, Б. (7. септембар 2015), лична комуникација.
51 Robbins, T. and González, J. E.,. нав. дело, стр. 214.
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не због лошијег квалитета већ стога што их објављују мањи
издавачи са неразвијеном дистрибутивном мрежом. Снажан
утицај глобализације на књижевност Хиспанске Амери
ке донео је нове локације у које су смештене радње рома
на и приповедака, а писац који је највише утицао на дело
данашњих стваралаца је aргентински мајстор кратке прозе
Хорхе Луис Борхес (Jorge Luis Borges).
Велики број савремених хиспаноам
 еричких писаца користи
модерне технологије и има своје интернет странице, бло
гове, Фејсбук и Твитер налоге, путем којих објављује ин
формације, комуницира са широм публиком и популарише
своје дело. Ипак, не би се могло рећи да виртуални простор
суштински утиче на литературу коју стварају, изузев када је
реч о темама и начину продаје/рецепције књижевности.
Овога пута се нисмо бавили значајем и улогом преводилаца,
али желимо да напоменемо да су дела многих писаца које
смо издвојили у овом чланку као носиоце савремене хиспа
ноам
 еричке прозе преведена на српски језик, и да је углав
ном реч о успелим преводима. Такође је од огромног знача
ја чињеница да су неки од њих у новије време боравили у
Србији, махом да би промовисали своја дела: Марио Варгас
Љоса, Сое Валдес, Гиљермо Орси, Саманта Швеблин, а у
тренутку писања овог рада долазак је потврдио и Гиљер
мо Мартинес. То ће, верујемо, значајно утицати на развој
научноистраживачке мисли када је реч о савременој хи
спаномеричкој књижевности и њеној рецепцији на нашим
просторима.
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Abstract
The Hispanic American world and its 20th century fertile literary scene
brought to the world of literature a powerful voice of a new generation
of writers at the beginning of the sixties who created true masterpieces
of lasting value and left a unique literary trail. Occurrence of the crisis
of the so-called “boom”, whose protagonists were Mario Vargas Lola,
Julio Cortázar, Carlos Fuentes and Gabriel García Márquez, created the
“postboom” in the mid 70s. It offered a criticism of previous flows and
brought significant changes in the direction of compromised reality,
aware of the complex life circumstances of Latin America. In the
nineties, this movement was transformed into the “postmodern” and
became interested in the experiment, political violence as an immediate
reality, Post-vanguard group experience, globalization, mass media and
new technologies, which also brought a new approach to the literature.
By researching the crisis of literary creativity in the Latin America of
the twenty-first century and through exploring a new poetics of Hispanic
American writers, this paper will try to point to its ramifications and
highlight the new trends, themes and characteristics which formed their
own authors, literary critics, scholars and our direct interlocutors.
Key words: Hispanic American 21st century literature, Spanish Ameri
can contemporary literature, new poetics of Latin American writers,
Boom, Post-Boom, postmodernism
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РАЗУЂЕНОСТ НАРАЦИЈЕ
НОВОГ КОСМОПОЛИТСКОГ
РОМАНА: ДЕЈВИД МИЧЕЛ,
АТЛАС ОБЛАКА
Сажетак: Савремена теорија о космополитизму настала, изме
ђу осталог, под утицајем глобализације и теорије глобализације,
усредсређује се на различите видове космополитизма у књижев
ности и уметности од антике до данас, уз посебан осврт на та
козвани нови космополитизам који су у погледу развоја пре свега
обележила два догађаја, пад Берлинског зида и напад на Светски
трговински центар. Један од најважнијих предмета интересо
вања ове теорије јесте космополитски роман, међу чијим је су
штинским одликама, поред урбаних и виртуелних окружења као
стецишта глобалних токова и превазилажења традиционалних
идеја о заједници, фрагментарна, а кохезивна калеидоскопска на
рација. Овај рад анализира разуђ еност такве нарације и наратив
не структуре, те њихов учинак и смисао на примеру Атласа обла
ка Дејвида Мичела, родоначелника и истакнутог представника
космополитског романа 21. века.  
Кључне речи: Атлас облака, Дејвид Мичел, космополитизам,
космополитски роман, нарација

Сажет приказ дела Карила Филипса (Caryl Phillips), усред
сређен на тематске окоснице и наративну путању Филипсо
ве прозе, Џ. М. Куци (J. M. Coetzee) завршава кратким освр
том на проблематично питање нарације у савременом рома
ну какав Филипсово дело представља. Путања коју је за не
што више од једне деценије описала проза овог британског
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писца карипског порекла, од линеарне нарације и једностав
ног реализма до сложеног жонглирања гласовима и међу
собно испреплетених приповедних нити1 несумњиво нали
кује оној коју је роман прешао од 19. века до данас, када га је
све теже дефинисати и сместити у јасно омеђене формалне
оквире. Излишно је набрајати какви се све жанровски и на
ративни експерименти данас називају романом, но судећи
по Куцију, чија остварења Фо (1986) и Дневник лоше године
(2007) и сама показују тенденцију ка експерименту, упркос
томе што је роман већ деценијама руждијевско стоглаво чу
довиште, опстаје и традиционално поимање ове форме по
ком се она доживљава као прозни текст извесне дужине с
једним главним заплетом.2 Таквом, из данашње перспек
тиве помало ограниченом схватању романа супротставља
се мноштво савремених дела хибридних или неодр еђених
жанрова, фрагментарних форми, разуђених и полифоних
наративних структура, те сложених заплета, што је нарочи
то изражено у новом космополитском роману.
Нећемо претерати ако кажемо да космополитизам у књижев
ности постоји још од античког доба, које нам је и подарило
реч космополита у значењу грађанина света. У новијој и све
богатијој теорији о књижевном космополитизму, чији су
Бертолд Шон (Berthold Schoen e), Филип Ленард (Philip Leo
nard), Кетрин Стантон (Katherine Stanton) и Винеј Дарвадкер
(Vinay Dharwadker) тек неки од истакнутих представника,
он се изучава управо од антике, а потом средњег века и ре
несансе. Космополитски етос карактерише и модернистич
ке текстове који одишу извесном тензијом у погледу зајед
нице и националности, преносећи питање заједнице у лими
налну зону где она постаје истовремено локална и светска,
чиме се преиспитује однос између заједнице и космополи
тизма.3 Исти однос редефинише се и касније током 20. века
и посебно у 21. веку, када убрзани токови глобализације и
дигитална комуникација заједницу одређују изван контек
ста националности, етницитета и сличних обележја тради
ционалних концепата заједнице. Управо се, између осталог,
на то фокусирају новија космополитска проза и теорија о
космополитизму, где се заједница одређује превасходно као
заједничко битисање изван граница локалитета, по узору на
теорију Жан-Лика Нансија (Jean-Luc Nancy). Космополит
ски етос и концепт транснационалне, па и транспросторне
1 Coetzee, J. M. (2002) Stranger Shores, essays 1986 – 1999, London: Vintage
Books, p. 198.
2 Исто, стр. 198.
3 Berman, J. (2001) Modernist Fiction, Cosmopolitanism, and the Politics of
Community, Cambridge: Cambridge University Press, p. 6-7.
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и трансвременске заједнице нису, међутим, једине одлике
новије космополитске прозе, која се од ранијих видова ко
смополитизма издваја по свом отклону од уврежених интер
националистичких ставова и наглашавању значаја локалних
култура за развој сваке смислене светске заједнице у бу
дућности.4 Нови космополитизам, чији почетак Шон види
у паду Берлинског зида, трансформисао се од утопијских
визија с почетка деведесетих година прошлог века до реа
листичнијих ставова укорењених у савременој стварности,
а инспирисаних следећом прекретницом у његовом развоју,
догађајима од 11. септембра 2001.5 Такав космополитизам,
као феномен, став и стратегију отпора,6 одражава по Шону
нова врста романа, космополитски роман.
Нови космополитски роман узима велики део света, па и
читав свет за своје окружење, замишља заједницу као за
једничко битисање преко граница простора и времена, по
казујући тиме да себе ослобађа од припадности месту и
робовања историјском тренутку. Ако узмемо да се настанак
романа доводи у везу с успоном нација, сложићемо се с Ле
нардом да се космополитски роман може повезати са сла
бљењем нација као обележја припадности, посебно у време
када дигиталне комуникације стварају осећај независности
од места.7 Космополитски роман је, дакле, „књижевни израз
глобалног доба”8, а за њега често карактеристична калеи
доскопска наративна структура одражава фрагментарност
и сложеност света глобализације. Фрагментарност наратив
не структуре није, наравно, само одлика космополитског
романа – сетимо се, рецимо, Барнсове (Barnes) Историје
света у 10 ½ поглавља (1989), романа Уметност & лажи
(1994) Џанет Винтерсон (Art & Lies, Jean ette Winterson), ко
јима такође провејава дух космополитизма, мада не нужно
у смислу у ком га Шон дефинише, или искидане нарације
мноштва постколонијалних дела чије структуре формално
отеловљују животне токове њихових јунака – али у космо
политском роману она постаје једно од његових најважни
јих дистинктивних обележја. Премда се због сложене на
ративне структуре која симболично представља мултикул
турни, мултинационални свет друге половине 20. века као
4 Schoen e, B. (2010) The Cosmopolitan Novel, Edinburgh: Edinburgh Univer
sity Press, p. 1.
5 Исто, стр. 6-10. Видети и: Leonard, P. (2014) Literature After Globaliza
tion: Textuality, Technology and the Nation-State, London: Bloomsbury,
p. 6-7, 11.
6 Исто, стр. 2, 5.
7 Leonard, P. нав. дело, стр. 35.
8 Исто, стр. 11.
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прототип космополитског романа узимају Руждијеви (Rus
hdie) Сатански стихови (1988),9 примере калеидоскопске
нарације налазимо и у ранијим делима, попут Кортасарове
(Cortázar) Школице, романа из 1963. године који бисмо по
многим његовим карактеристикама несумњиво могли на
звати космополитским, или Перековог (Perec) ремек-дела из
1978, Живот, упутство за употребу. Данас је она препо
знатљива особина новог космополитског романа међу чи
јим је најзначајнијим представницима Дејвид Мичел (David
Mitchell).
Због начина на који деконструише традиционални енглески
роман, Мичел се сматра једним од зачетника онога што би
се могло назвати космополитски modus operandi британске
прозе новог миленијума.10 Но, не смемо заборавити да Ми
чел спада у групу писаца попут Зејди Смит (Zadie Smith),
Тимотија Моа (Timothy Mo) или Џоун Брејди (Joan Brady),
који и по много чему другом преиначују значење термина
енглеска и британска проза. Наиме, данас су многи од нај
значајнијих твораца енглеске и британске књижевности пи
сци мешовитог порекла, они рођени у другим земљама који
су се образовали и живе у Енглеској или су из ње емигрира
ли, а поседују британско држављанство, или пак аутори као
што је и сам Мичел, што су рођени у Енглеској, а живот про
воде изван њених граница. Када се томе дода да по темама,
окружењима и ликовима и њихова дела неретко напуштају
границе Енглеске, Велике Британије, па и читавог англофо
ног света, стиче се утисак да енглеску и британску прозу све
чешће одређују држављанство и пасош, због чега је понекад
погоднији уопштенији термин проза на енглеском.
Мичеловска проза на енглеском, чији су најупечатљиви
ји примери Атлас облака (2004) и још непреведено дело
Ghostwritten (1999) или Писан из сенке, онеобичава роман у
традиционалном смислу својим „фрагментарним, а [...] ко
хезивним композицијама стратешки разбијеним у [...] моза
ике различитих перспектива које заједно обујмљују и уједи
њују земаљску куглу”.11 У томе лежи делимична сличност с
Филипсовим композицијама, где се протагонисти из разли
читих простора и периода, повезани властитом маргинали
зацијом, прогоном, измештеношћу и усамљеношћу, састају
9 Schoen e, B. нав. дело, стр. 28.
10 Исто, стр. 97. Није јасно шта Шон подразумева под традиционалним
енглеским романом. Енглески роман од самог почетка карактеришу раз
личити жанрови и формe, а већ и један од првих енглеских романа од
великог значаја, Тристрам Шенди, унапред деконструише оно што ће се
усталити као конвенције романа у традиционалном смислу.
11 Исто, стр. 97.
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у имагинарној заједници сећања изван простора и времена.
Сећање је тек једна од веза међу јунацима у разуђеној нара
цији амбициозног романа Атлас облака, који одлази и не
колико корака даље. Шест наративних нити што обухватају
време од 19. века до далеке будућности у космополитском
окружењу од пацифичких острва до Сједињених Држава у
ком коегзистирају примитивне и технолошки напредне по
стапокалиптичне локалне заједнице, наглашавају значај ло
калног за стварање заједнице као заједничког битисања на
глобалном нивоу, мапирајући по Шону „људско постојање
истовремено као транстериторијално и неизоставно одре
ђено условима специфичним за одређени локалитет“.12 Но,
како свака од ових наративних нити припада другом жанру
и приповеда се језиком примереним како жанру, тако и вре
мену и ликовима, ионако искидана нарација доведена је до
крајности.
Први приповедни ток смештен је у свет колонијализма
19. века, те је Мичел за њега одабрао један од најпопуларни
јих жанрова колонијалног доба, путописни дневник. Днев
ничке белешке Адама Јуинга, нотара из Сан Франциска који
послом одлази на Чатамска острва Тихог океан
 а, исписане
су језиком деветнаестовековне прозе обогаћеним скраћени
цама уобичајеним у дневницима. Нарацијом овог поглавља
преовлађује разноречје у ком се доминантни глас припове
дача супротставља гласовима припадника различитих, ма
хом нижих, класа и професија, морнара, капетана, власника
крчми, проповедника, лекара и покоје жене. Јуингова при
повест, условљена његовим образовањем, ставовима који се
у датом контексту могу сматрати толерантним и великоду
шним, те наивношћу која га замало кошта живота, усред
сређена је на суровост трговине робљем, међурасне односе
и предрасуде, теорије расе и расистички речник, а посебну
пажњу посвећује судбини народа Мориори. Другим речима,
у причу што бележи детаље повратка Адама Јуинга у Аме
рику умеће се приповест о староседелачком народу Чатам
ских острва. Када се узме у обзир да Јуингове белешке, и са
ме пример испрекидане нарације, као уосталом и поглавља
што следе, јесу тек једно од поглавља у роману, ствара се
утисак да наративни сегменти романа налик бабушки граде
управо онај калеидоскоп који Шон наводи као типичан за
приповедну структуру космополитске прозе.
Прекинувши једну од бележака дословно у пола речени
це, Мичел изненада прелази на следеће поглавље у ништа
мање сегментираној епистоларној форми. Нагли прелаз
12 Исто.
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карактеристичан и за остатак романа уводи нас у свет Ро
берта Фробишера, некадашњег студента на Кембриџу, раз
баштињеног композитора и музичара, коцкара и преваранта.
Изненадан је и временско-просторни скок – сада је 1931, а
радња се одвија у Белгији, тачније у замку чувеног компози
тора Вивијана Ерса. Док ради као Ерсов помоћник, борави
у његовој кући и има, испоставиће се, само наизглед тајну
везу с његовом женом. Сурово искрен тон интимних писама
пријатељу и некадашњем љубавнику, научнику Руфусу Сик
смиту, открива да Фробишер служи искључиво властитим
циљевима, поткрадајући послодавца. Препродаје Ерсове
ретке књиге, међу којима је дневник Адама Јуинга, и у томе
му помаже Сиксмит који ће постати један од епизодних, али
кључних ликова следећег поглавља, чиме се успостављају
прве од многобројних веза што ову приповест упркос свим
очекивањима држе на окупу.
Следи такозвани први случај Луизе Реј, прототип детек
тивског жанра у маниру јефтиног америчког трилера који
обилује сензационалистичким сценама попут јурњаве коли
ма. Интриге, завере, претње, убиства и остале конвенције
трилера у још једном фрагментарном поглављу где изненад
ни прелази с једне сцене на другу, те употреба филмских
техника као што су крупан или општи план нарацију овог
романа даље разједињују, или пак обогаћују, увођењем ки
нематографског стила, предочене су језиком холивудских
филмова – и сам аутор на то алудира када један од ликова
имитира холивудски нагласак есесовца. Радња се премешта
у место Буен
 а Јерба у Сједињеним Државама13 седамдесе
тих година 20. века, где двадесетшестогодишња новинарка
локалног таблоида доводи свој живот у опасност разоткрив
ши заверу у вези с последицама активирања новог нуклеар
ног реактора. Током истраге упознаје Руфуса Сиксмита који
страда у покушају да се супротстави корумпираном систе
му, али не пре него што Луизи остави извештај о помену
том реактору. Везивно ткиво између овог и претходног дела
Атласа облака граде и Фробишерова писма која Луиза чита
и доживљава као белешке о сопственим сећањима. Но, оног
тренутка када везе прете да се закомпликују, покушај уби
ства Луизе Реј окончава треће поглавље као у филму којем
следи наставак.
Нарација у роману запада у још озбиљнију кризу, чини се
без икаквих изгледа да се успостави какав-такав наратив
ни ток, када одмах потом уследе хумористични пикарескни
13 Јерба Буен
 а је изворно име насеобине која ће постати Сан Франциско и
име једног кварта у данашњем Сан Франциску.
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мемоар и Тимотија Кавендиша у стилу комичног епа у прози
Хенрија Филдинга. У поглављу пародијски насловљеном по
узору на пикарескне романе 18. века, „Паклене муке Тимо
тија Кавендиша”, средовечни уредник мало познате изда
вачке куће у Лондону почетком 21. века приповеда о јези
вим невољама што га задесе после убиства новинара који је
оцрнео једног од њихових малобројних аутора. У покушају
саморефлексије, Кавендиш, будући издавач трилера под на
словом Полуживоти: Први случај Луизе Реј, написаног „у
малецним поглављима, несумњиво имајући на уму холивуд
ски сценарио”14 – тешко је отети се утиску да се тврдња јед
нако, а могуће је и хотимично, односи и на Мичелов роман
– непрестано се обраћа читаоцу, па и потенцијалном режи
серу филма о његовим авантурама који ће вековима касније
гледати главна јунакиња следећег делића комплексне нара
тивне слагалице овог романа под насловом „Сонми~451 и
њен орисон”.
Та умногоме стереотипна научнофантастична прича о кор
поративизму представљена је у форми футуристичког видео
записа интервјуа с једном фабрикованом послужитељком из
државе на простору некадашње Кореје, побуњеницом про
тив репресивног корпоративног режима који ју је створио
и спрема се да је погуби. Нарација у виду питања и одго
вора дочарава свет далеке будућности у ком је готово све
већ виђено. Немилосрдна дистопијска визија нуди беспо
штедну критику потрошачког друштва доведеног до екстре
ма: светом безличних фабрикованих слуга и чистокрвних
потрошача с душама у прстењу, у ком очито опстају поде
ле налик онима из колонијалног доба, доминира дигитална
комуникација док је она лична сведена на минимум, тело је
подложно и подвргнуто бесконачним и потпуним трансфор
мацијама јер поглавље одражава за СФ и сајберпанк уоби
чајену „фасцинацију преосмишљеним и реконструисаним
телом”,15 а брендови постају заједничке именице, те су речи
форд, марлборо и најке замениле ауто, цигарете и патике.
Глобални поредак сведен је на монотону униформност која
се често сматра дистопијском последицом информационог
изобиља16 и приказује у филмској уметности. Заплет који
кроз разговор са Сонми прати рађање и ток побуне против
система зато обилује, засигурно намерним, сличностима с
ранијим филмским остварењима, Гатака (1997) и Еквили
бријум (2002), а да сличне теме и мотиви нису ни застарели
ни исцрпљени доказује, рецимо, друга епизода телевизијске
14 Мичел, Д. (2008) Атлас облака, Београд: Лагуна, стр. 177.
15 Leonard, P. нав. дело, стр. 68.
16 Исто, стр. 84.
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серије Црно огледало (2011). Разматрајући проблематику
већ виђеног у вези с трилером о Луизи Реј, Тимоти Кавен
диш изговара речи које би можда требало да искупе овај ро
ман: „’Али то је урађено већ стотину пута!’ – као да постоји
ишта што није урађено стотину хиљада пута од Аристофана
до Ендруа Лојда Штребера! Као да је Уметност Шта, а не
Како!”17
И средишњи наративни ток Атласа облака, структурну осу
око које се окрећу остала поглавља – после њега, једно по
једно, разрешавају се претходна, сада обрнутим редоследом
– карактерише увелико обрађена тема живота после Пада.
Заједница веома далеке постапокалиптичне будућности на
фикционалној верзији Хаваја вратила се начину живљења
карактеристичном за ранија раздобља у развоју цивилиза
ције, далеко пре технолошке револуције, а контраст пружају
припадници преживелог, технолошки неупоредиво напред
нијег, народа с којим обављају робну размену. У виду дугог
монолога пред неименованим млађим слушаоцима, главни
јунак регионалним дијалектом испреда причу о животу на
острву, о малим и великим догађајима, етничким поделама,
те сујеверним уверењима наспрам обожавања побуњенице
Сонми, богиње овог једнобожачког друштва. Међу особе
ностима живота на Хавајима из будућности јесте и неговање
усменог предања – становници се окупљају како би једни
од других слушали приче – а садржај, ток, технике усменог
приповедања попут ретардације, те ортографија прилагође
на говорном језику налик оној у прози Кормака Макартија
(Cormac McCarthy), указују на то да нарација овог поглавља
то и подражава.
Овако сажет приказ нарације у роману може довести до за
кључка да је реч о класичној паратактичкој структури где
се напоредо нижу разнородни елементи понекад међусобно
повезани оквирном причом. Но, таквом тумачењу противе се
испрва нејасне, а затим све бројније и комплексније, премда
не увек и суптилније, везе међу наративним токовима због
којих Атлас облака Шона подсећа на спојене судове што се
преливају једни у друге или се истовремено пуне као саће.18
Поједине везе су пука формална средства, па се тако лична
имена и топоними јављају из поглавља у поглавље, а одно
се на различите ствари – Сванеке је, рецимо,  назив острва
на ком су смештени нуклеар ни реактори у трилеру о Луизи
Реј, а име народа у средишњем поглављу. У погледу бројно
сти, међутим, предњаче споне међу самим ликовима како
17 Мичел, Д. нав. дело, стр. 381-382.
18 Schoen e, B. нав. дело, стр. 99.
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би се уобличила идеја о идентитету који метемпсихотички
деле.19 Већина јунака – Луиза Реј, Роберт Фробишер, Ру
фус Сиксмит, Тимоти Кавендиш, Сонми, Закри и Мероним
само су неки од њих – стога је, између осталог, принуђена
на бекство од прогонитеља, угњетача, тамничара, убица и
утеривача дугова. Далеко очигледнија и упечатљивија, или
пак неуверљивија, спона јесте белег у облику комете који
имају Фробишер, Луиза Реј, Тимоти Кавендиш, Мероним и
Сонми. Сам Kавендиш тај детаљ сматра јефтиним триком –
„Један или два детаља мораће да лете напоље: инсинуац
 ија
да је Луиза Реј реинкарнација оног типа Роберта Фробише
ра, на пример. Сувише хипи-нарко-њу-ејџовски.”20 – можда
опет не би ли обезбедио Мичелу искупљење. Ипак, белег
физички и симболички указује на заједнички идентитет
протагониста, повезујући их изван простора и времена у
Нансијеву заједницу у којој се појединачност остварује кроз
заједничко битисање. Томе доприноси и заједничко сећа
ње поменутих јунака које омогућава Сонми да се емотивно
саживи с филмом о Кавендишовом животу, а Луизи Реј да
препозна садржај Фробишерових писама и његову компози
цију када је тобоже први пут чује. Наративним спонама ту,
наравно, није крај.
Распршену наративну грађу Атласа облака од коначног
осипања чува и тема човекове незасите тежње за моћи, те
свеприсутних подела на нас и њих које изгледа не можемо
ни заобићи ни превазићи. Ипак, изнад расних и етничких
подела у „Пацифичком дневнику Адама Јуинга” и централ
ном поглављу, супротстављених политичких фракција у
трилеру и научнофантастичном поглављу „Сонми~451 и
њен орисон”, и дубоког јаза између чистокрвних људи и фа
брикованих у делу о Сонми издиже се космополитска идеја
о душама које попут облака пролазе небом, сједињеним без
обазирања на уобичајена расна, класна, родна, етничка, на
ционална и било каква друга идентитетска обележја што се
пречесто злоупотребљавају да одрже илузију о надмоћности
и подређености завађених страна. Суштина овог Мичеловог
романа јесте замисао о планетарној и трансвременској пове
заности, где се понављање успоставља као историографско
стање.21 За њу важан мотив комуникације путем дневника,
писама, мемоар а, снимка интервјуа, усменог приповедања
и холограма, може послужити и као средство успоставља
ња наративног тока у виду комуникације међу жанровски,
стилски, просторно и временски неповезаним поглављима.
19 Leonard, P. нав. дело, стр. 57.
20 Мичел, Д. нав. дело, стр. 381.
21 Leonard, P. нав. дело, стр. 55, 57.
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Истом циљу служи и интертекстуално умештање поглавља
једних у друге – сетимо се да Роберт Фробишер налази и
препродаје дневник Адама Јуинга, да Луиза Реј упознаје
Руфуса Сиксмита, чита Фробишерова писма и чује његову
композицију, да трилер написан по њеном животу доспе код
издавача Тимотија Кавендиша, док филм о Кавендишовом
животу гледа Сонми, божанство света средишњег поглавља.
Оно Атлас облака чини вишеструко аутоалузивним, а као
техника приповедања усложњава његову ионако слојевиту
наративну структуру.
Попут Сорентиновог (Sorrentino) романа из 1979. Клин чор
ба (Mulligan Stew), Атлас облака је интертекстуални „бри
колаж различитих стилова и жанрова, створен спајањем ве
ликог броја разнородних докумената”.22 Концепт бриколажа
Леви-Строса подразумева извесну насумичност, али то је
само „наизглед насумичан метод уређења композиције”,23
а мноштво везивних елемената показују да се структура
Мичеловог романа сасвим извесно не руководи принципом
стварне насумичности. Но, бриколаж као формално сред
ство карактерише Атлас облака утолико што „преиспитује
претпоставке о природном или ’логичном’ начину на који
текстове треба организовати”.24 У том смислу, бриколаж од
ликује субверзивни потенцијал, али га Мичел у овом рома
ну користи готово искључиво као формални инструмент у
циљу подривања идеја о логичној наративној структури и
наративном ауторитету.
Ништа у структури Мичеловог романа испочетка не делу
је логично, а Фробишерово писмо о композицији која је
симболизује открива да је реч о фрагментима повезаним у
„’секстет за надовезане солисте’: клавир, кларинет, виолон
чело, флаута, обоа и виолина, свако самосталан по кључу,
тоналитету и боји. У 1. ставу сваки соло прекида се насту
пом следећег инструмента; у 2. се сваки прекид наставља,
по редоследу.”25 Наративни секстет Дејвида Мичела твори
шест приповедних токова, од којих је сваки у другом жан
ру и тону, исписан другачијим језиком и стилом, смештен у
новом окружењу и фокусиран сваки на по једног солисту.
Да ли је то револуција или тек трик, пита се Фробишер, без
сумње у пишчево име. Џојсов далеко револуционарнији
22 Booker, M. K. (1991) Techniques of Subversion in Modern Literature: Tran
sgression, Abjection, and the Carnivalesque, Gain esville: University Press of
Florida, p. 73.
23 Исто, стр. 87.
24 Исто, стр. 86.
25 Мичел, Д. нав. дело, стр. 475.
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Уликс самим својим постојањем одговара на то питање, али
то не значи да Мичелово дело не даје никакав допринос по
мерању прага очекивања у књижевности. Његов текст на
стоји и успева да тематски и формално премости време и
простор, окупљајући протагонисте чије међусобне везе од
ређује текстуалност у заједницу као текстуалну афилијаци
ју.26 Истина је да у том настојању, а поштујући конвенције
сваког жанра и тиме потенцијално постављајући себи огра
ничења, нарација у овом роману запада у бројне клишее и
стереотипе. Тачно је и да се сегменти ове приповести у инат
свим везивним елементима једва одржавају заједно због до
следне неуједначености нарације и последичне разуђености
наративне структуре. Ипак, Атлас облака се до краја држи
одабраног правца, а оно што би се традиционално сматрало
маном може се посматрати и као својеврсна предност. Тако
по Букеру (Booker), одсуство кохерентности структуре и за
плета, те изостанак конвенционалног развоја догађаја, дело
могу обдарити субверзивном енергијом и трансгресивним
потенцијалом.27 Јасно, поставља се питање шта се овде под
рива и којим се границама пркоси? Мичелов космополитски
меланж подрива традиционална очекивања од прозног тек
ста, иако појединачна поглавља прате жанровске конвенције
и до извесне мере поштују ток нарације унутар самих се
бе, чиме се остварује начело наведено у Букеровој исцрпној
анализи техника субверзије да моћ бриколажа лежи у дија
логу што се остварује између текста који присваја изворе,
у овом случају жанрове, и самих извора.28 Мичелов роман
као целина пркоси традиционалној наративној структури, те
свакој устаљеној логици организовања композиције, али на
питање колико нарација овог космополитског романа успева
да буде фрагментарна, а ипак повезана не може се дати један
задовољавајући одговор, па ће оно сигурно и убудуће остати
предмет расправа.
Важно је размотрити и какав је ефекат такве нарације. По
Ленарду, Атлас облака не покушава да једноставно органи
зује дате приповести у тематски повезан низ будући да трага
за спонама које из поглавља у поглавље повезују јунаке у
трансвременско и просторно раштркано стање човечности,
поричући национ
 алне, расне или етничке поделе, те оне по
стају неодрживе као резултат спојева што премошћују исто
ријске и географске локације у овом роману.29 Да ли све то
свет романа чини хомогеним – Шон, рецимо, иде толико
26 Leonard, P. нав. дело, стр. 58.
27 Booker, M. K. нав дело, стр. 212.
28 Исто, стр. 92.
29 Leonard, P. нав. дело, стр. 56-57.
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далеко да одабране протагонисте сматра типичним, па и
универзалним људима, а сваку разлику између препотоп
ског и послепотопског човечанства, прошлости и будућно
сти, те чињенице и фикције бесповратно урушеном30 – или
се, напротив, очувала хетерогеност? Ако је културна, нацио
нална, расна, етничка и свака друга разноврсност и очувана,
да ли је она заиста планетарна будући да су јунаци Атласа
облака углавном из англофоних земаља? Или пак треба за
нијансу променити угао гледања и пажњу усмерити на то
како ово дело приказује независност локалног у међусобној
зависности на глобалном нивоу о којој Дајан Брајдон (Dia
na Brydon) дискутује у чланку „Бели Инуит говори: конта
минација као књижевна стратегија” (The White Inuit Speaks:
Contamination as Literary Strategy)? Ту долазимо до смисла
нарације у Мичеловом роману која тежи да изрази комплек
сност неумитне, несталне и зато неодр едиве игре између ло
калног и глобалног, зависности и независности, појединач
ности и заједништва, те хомогености и хетерогености. Отуд
потреба за свеопштим прелажењем граница „логичног” у
наративној структури романа, а потом и граница жанрова,
стилова, језика, простора и времена. Због тога, на пример,
телеприсуство у делу „Сонми” „превазилази просторну или
територијалну локацију”, а померају се и границе онога што
је могуће у телесној модификацији услед мноштва средста
ва намењених превазилажењу „ограничења и недостатака
тела”, па јаство постаје „локус еволуционог напретка тела
ка новом стању”, док се идентитет „све више удаљава од
свог отеловљеног порекла”.31
Истим речима се може описати и Мичелов роман који не
ма фиксног облика ни краја него се чини да се непреста
но преображава и напредује ка неком новом стању док се
све више удаљава од традиционалног романа. У поређењу с
Кортасаровим делом Школице, претерано је тврдити како је
услед одсуства коначности форме Атлас облака „несагледи
ва спирала приповедања”,32 али њена неодр едивост је непо
рецива и пандан је нансијевској космополитској заједници
која је у процесу сталне реконфигурације. Како би адекват
но остварио своју космополитску визију, Мичел је донекле
принуђен да измени жанровску морфологију романа, као и
начине на које схватамо и дешифрујемо извесне наративне
технике и принципе, а њиховим преиспитивањем он оства
рује амбицију да замисли глобалност приказом живота љу
ди у свету кроз низ разноликих кадрова који се повремено
30 Schoen e, B. нав. дело, стр. 98, 114.
31 Leonard, P. нав. дело, стр. 63-65.
32 Schoen e, B. нав. дело, стр. 121.
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преклапају, нуде увид у стање човечности обележено гло
балном повезаношћу и виртуелном блискошћу колико и
психо-географском раздвојеношћу и ксенофобичном се
грегацијом, и једнако указују на потенцијал човечанства за
стварање света и (само)уништење.33 Могли бисмо, као Шон,
нагласити како ово последње спречава писца да западне у
утопистичко сањарење да није једне идеје у другом делу
„Пацифичког дневника Адама Јуинга”, уједно и последњем
поглављу романа. После свега што је видео и доживео, по
повратку у Сан Франциско приповедач жели да се прикљу
чи аболиционистима, а таст покушава да га од тога одврати
следећим речима:
„Ох, промукнућеш, осиромашићеш и оседећеш губећи
време! Пљуваће те, пуцаће у тебе, вешаће те, смирива
ће те одликовањима, будале ће те презрети! Разапеће те!
Наивни мој сањару Адаме. Онај ко се жели борити про
тив вишеглаве хидре људске природе мора истрпети нео
писив бол, а цену мора платити и његова породица! Тек
ћеш на самртној постељи схватити да твој живот не вреди
више од једне капи у бескрајном океан
 у!”34
Адам на то реаг ује помишљу „А ипак, шта је океан до мно
штво капи?”35 која истиче способност сваког појединца да
донесе промене, а у светлу историје обележене подела
ма и сукобима, како је у крајњем случају представљена у
Атласу облака, она није неостварива, али је у најмању руку
романтична.
Ако Мичелов космополитизам повремено и залази у домен
утопије, утопистички ставови ретко провејавају овим нара
тивним амалгамом „паралелних стварности које [...] означа
вају један исти свет”.36 Флуидност као безмало једину кон
станту тог света рефлектује сегментирана нарација чије су
сталне промене инспирисале идеју о нарацији као калеидо
скопу у новом космополитском роману. Они који сматрају да
се тиме продубљује проблематика (одсуства) јединства на
ративне структуре романа могу се позвати на то што Атлас
облака не само да не води до коначног наративног разреше
ња него га потпуно обесмишљава. Мичелово структурно и
концептуално вероватно најсложеније дело јесте полифони
ја без икаквог заједничког оквира и централног наративног
ауторитета која не користи до краја властити трансгресивни
и субверзивни потенцијал стога што понавља већ виђено,
33 Исто, стр. 98.
34 Мичел, Д. нав. дело, стр. 542.
35 Исто, стр. 542.
36 Schoen e, B. нав. дело, стр. 114.
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а није истински узнемирујућа нити подривачка у неком
одређеном политичком смислу, што би по Букеру било од
суштинског значаја за остварење поменутог потенцијала.
Атлас облака који се бахтиновски поиграва границом изме
ђу озбиљне и популарне књижевности и уметности могао
би се посматрати и из супротне перспективе, као дело које
роман одводи у нове правце. А. С. Бајат (A. S. Byatt) је ми
шљења да Мичел уистину ради нешто што је урађено већ
стотину хиљада пута, али то ради на другачији начин,37 а
најважнија наративна новина Атласа облака и њему слич
них романа јесте истовремено искидана и кохезивна нара
ција. За разлику од класичне постмодернистичке фрагмен
тације, ако се уопште можемо послужити речју „класичан” у
том смислу, између фрагмената нарације Атласа облака по
стиже се извесно јединство намењено очувању појединач
ности сваког сегмента као неодвојивог дела грађе романа.38
Приповедне нити у овом роману су, дакле, донекле уједиње
не и он пре свега показује да је чар у самим нитима и на соп
ственом примеру показује оно што, истина хумористично,
изјави Доплер у Луовим (Loe) Волво Камионима: „Не воде
све нити ка крају и неће се лепо и дивно ујединити, пре су
фасцинантне саме по себи, свака нит је важна, али крај није
важан, а пут ка крају који није важан – важан је.”39 Када се
то примени на Атлас облака, суштина је не само у очува
њу интегритета сваког сегмента понаособ него још и више
у великој динамици односа међу наративним нитима, чиме
се кретање истиче као кључна особина глобалних токова и
суштински важан лајтмотив космополитске прозе. Другим
речима, упркос понекад доминантном утиску наративне раз
једињености, ванпросторна и ванвременска комуникација
између ликова, као и интертекстуална комуникација између
поглавља, рађају идеју о планетарној повезаности у сложе
ној игри између локалног и глобалног, појединачног и зајед
ничког, те хетерогености и хомогености. Јединство планете
доживљава се као бескрајно насељив тоталитет, глобална
веза као флуидност која се непрестано усложњава, а глоба
лизација не као процес тополошког него хронотополошког
сажимања.40 Нарација каквом се у Атласу облака истичу те
идеје, у инат свим замеркама, и оним оправданим, проширу
је дијапазон оног што је у роману могуће, откривајући нове
путање којим би се он могао кретати у 21. веку.
37 Byatt, А. S. (6 March 2004) Overlapping lives, The Guardian,
http://www.theguardian.com/books/2004/mar/06/fiction.asbyatt
38 Schoen e, B. нав. дело, стр. 98.
39 Лу, Е. (2006) Волво Камиони, Београд: Геопоет ика, стр. 123-124.
40 Leonard, P. нав. дело, стр. 50, 74.
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DISPERSED NARRATION OF THE NEW COSMOPOLITAN
NOVEL: DAVID MITCHELL, CLOUD ATLAS
Abstract
The ever-increasing body of contemporary cosmopolitan theory,
partly inspired by globalisation and globalisation theory, focuses on
various aspects of literary and artistic cosmopolitanism since antiquity.
It concerns itself especially with the so-called new cosmopolitanism
whose development was primarily marked by two events: the fall of
the Berlin Wall and the 9/11 World Trade Center attacks. Among the
key foci of interest in cosmopolitan theory is the cosmopolitan novel,
characterised by urban and virtual spaces as sites of global circulations,
the overcoming of traditional ideas of community and fragmented, yet
cohesive kaleidoscopic narration. This article aims at analysing the
dispersed narration and narrative structure of the cosmopolitan novel by
and narrative structure by discussing Cloud Atlas by David Mitchell, a
pioneer of the new cosmopolitan fiction in the 21st century. The idea is
to explore the nature of narration in the novel, its meaning and effects,
all of which point to a pressing need to reconsider our perception of a
host of subversive and transgressive narrative techniques and strategies
used in the novel today.
Key words: Cloud Atlas, cosmopolitan novel, cosmopolitanism, 
David Mitchell, narration
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CONTEMPORARY FICTION IN
FUNNY COSTUMES:
CROSS-DRESSING IN THE
NOVELS OF SARAH WATERS
Abstract: Even though earlier works such as John Fowles’ The French
Lieutenant’s Woman or Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea foreshadow
current interest in the Victorian period, neo-Victorian fiction has
been defined as an independent genre since the 1990s. More than just
examples of historical fiction, neo-Victorian novels engage with and
(re)interpret the Victorians with a marked self-consciousness. Thus,
they perform a double task: in masquerading as Victorian novels, they
raise questions about identity and difference between the Victorian
period and the present day, shedding light on contemporary issues
as well as providing a vehicle for expressing Victorian taboos, or
questioning their (our?) values. The recurrent trope of cross-dressing
and masquerade can be understood as a reflection of this duality. The
aim of this paper, then, is to explore the use of this trope in the novels
of Sarah Waters as a metaphor for the status of neo-Victorian fiction
in general.
Key words: neo-Victorian fiction, Victorian fiction, cross-dressing,
drag, narrative, crisis, postmodernism

Jeanette Winterson’s verdict on the value of neo-Victorian
fiction seems clear and is laid out in no uncertain terms. If you
wish to read Victorian novels, there are many original ones to
choose from, so why the need for the fake ones of contemporary
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production.1 The truth is that neo-Victorian novels are quite
distinct from their Victorian predecessors, and cannot simply be
explained away as fiction set in the Victorian period and imitative
of its conventions. Even if this were the case, the question
would still remain: why does this period hold such an enduring
attraction for contemporary novelists and readership alike? If we
are to say that there is a difference between Victorian and neoVictorian fiction, what precisely is the nature of that difference?
It is not a mere coincidence that the peak of interest in the
Victorian age is to be observed at another end of the century,
plagued by its own sense of uncertainty and millennial anxiety.
As a transitional period marked by global political upheavals,
class confrontations and cultural wars, the end of the twentieth
century seems to cope with its own sense of crisis by looking
back for solutions to the end of the previous century.
The ambivalent attitude towards its Victorian heritage is expressed
in the uncertainty surrounding the naming of the new genre.
Critics have variously suggested post-, faux-, retro-, and, finally,
neo-, as suitable modifications for the contemporary engagement
with the older period. Like the post-  in postcolonialism, the
meaning of neo- is unstable and seems to include the meanings
of the other suggested terms. Even though the earlier term ‘postVictorian’ has been abandoned, it does reveal a desire to view
the relationship between the Victorian and the neo-Victorian
chronologically, as if to stress the juxtaposition of the Victorian
regressive, outdated mindset and the contemporary, progressive
and liberal one, which the very emergence of the genre seems
to subvert. ‘Faux-‘ and ‘retro-‘ indicate, respectively, that neoVictorian novels are somehow inauthentic and therefore inferior
to the Victorian model, and that the primary goal of such fiction
is nostalgic escapism. Even this brief survey reveals some of
the paradoxical nature of the neo-Victorian: nostalgia for the
period of literary (and other) greatness seems to be mixed with
self-satisfied recognition of its retrograde views on sexuality and
race, now supposedly quite changed.
For some critics, the neo-Victorian project represents an
embodiment of narrative crisis and stale creativity. Christian
Gutleben, for instance, questions the transgressive potential of
neo-Victorian fiction and finds it less than revolutionary: “less
radical, less subversive and less innovative than modernism
and early postmodernism”.2 He outlines two mutually exclusive
1 Wachtel, qtd. in: Wormald, M. Prior Knowledge: Sarah Waters and the
Victorians, in: British Fiction Today, edited by Tew, P. and Mengham, R.
(2006), London: Continuum, p. 187.
2 Gutleben, C. (2001) Nostalgic Postmodernism: The Victorian Tradition and
the Contemporary British Novel, Amsterdam and New York: Rodopi, p. 161.
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motives for writing in the neo-Victorian mode: subversion
and deconstruction, or conservation and homage.3 Gutleben’s
reading posits formal and thematical coherence, so that a
critical, subversive stance towards the past will necessarily
translate into experimental narrative technique. In other words,
the first step towards the deconstruction of the past is the
dismantling of past narrative choices. Contrary to this view, the
formal features of neo-Victorian novels, which may include an
exclusively Victorian setting and Victorian length or technique,
need not reflect the treatment of themes and characters or the
choice of perspective, which may be decidedly postmodern.
Furthermore, neo-Victorian narratives may employ Victorian
realist conventions alongside unreliable narrators, include
polyphonic narrative structure, play with chronology or eschew
a conclusive ending.4
Although Gutleben finds it “paradoxical” that “the postmodernist
novel resounds with echoes that predate the modernist age”,5 the
apparent paradox may simply be another instance of postmodern
subversion of linear time, clear chronology and ideas of
narrative or cultural progress. Gutleben further implies that the
inclusion of voices from ethnic, sexual or social margins merely
panders to readerly (and market) expectations, decrying it as the
“vogue” of political correctness.6 However, what he perceives as
an opportunistic exploitation of a current fad provides focus on
characters and concerns which have heretofore been excluded
from narrative representation. Neo-Victorian fiction, frequently
written by women, ethnic and sexual minority writers, can be
perceived as an act of writing back, a hijacking of the novel
form, which developed with the rise of the bourgeoisie, by those
silenced or made invisible by middle-class values.
As a result of its own contestable status (reflected, among other
things, in the term faux-Victorian), the issue of authenticity and
fakery is a major neo-Victorian theme. Plagued by accusations
of derivativeness and literary plundering, neo-Victorianism
questions the assumption of a clear distinction between original
and copy in the same way the cross-dresser destabilizes the
category of natural, authentic gender. Allison Neal asserts that
the neo-Victorian, “in its quest for the pretence of the authentic,

3 Ibid, p. 7.
4 For instance, the two diaries in Affinity disrupt a clear linear chronology.
Michel Faber’s The Crimson Petal and the White withholds definitive
resolution and lets the main protagonist simply walk away after over 800
pages. This frustrated his readers so much that many demanded a sequel.
5 Gutleben, op. cit., p. 16.
6 Ibid, p. 37.

157

VIKTORIJA KROMBHOLC
is synonymous with the transvestite act”.7 Neo-Victorian fiction
abounds with cross-dressing characters, whose presence can be
read as a reflection of the essentially performative nature of the
genre itself.8 The liminal position of the cross-dresser and the
instability of gender it embodies can be read as a metaphor for
the ambiguous status of the neo-Victorian and its relationship
with its Victorian precursor. Neo-Victorian texts either
consciously expose the difference between the model text and
the contemporary imitation, or blur the distinction altogether
and question the underlying assumptions about the Victorian
age. The tenuous relationship between sameness and difference
in neo-Victorian fiction is embodied in the figure of the crossdresser.
The gender ambiguity provoked by the cross-dresser can range
from visible parody to surreptitious passing. For Judith Butler,
the cultural practices of drag parody the notion of fixed gender
categories by deliberately exposing and drawing attention to the
discrepancy between the sex of the performer and the gender
which is performed. This overt misalignment is what constitutes,
for Butler, the source of subversion: “in imitating gender, drag
implicitly reveals the imitative structure of gender itself”.9 In
other words, the drag performance reveals all gender identity
as performative rather than expressive. What is perceived as an
expression of biological essence is in fact an effect of a series
of acts, which, through repetition, create an illusion of a solid,
naturalized identity. In emphasising its own artificiality, the
drag act exposes the constructed nature of gender, destabilizing
binary gender categories and the very notion of binary thinking.
For Judith Halberstam, “the incongruence [of the drag
performance] becomes the site of gender creativity”.10 Even
though Neal suggests that in order to be subversive, the drag
performance needs to remain readable as such,11 Halberstam
provides examples from art and subcultural scenes to illustrate
the fact that subversion may also originate in the unreadability
of one’s gender. In drag king contests, the performers may strive
for near-natural authenticity, seeking to minimize, rather than
7 Neal, A. J. (2012). (Neo-)Victorian Impersonations: 19th Century
Transvestism in Contemporary Literature and Culture, unpublished doctoral
dissertation, University of Hull, Hull, UK, p. 32.
8 In addition to Sarah Waters’ fiction, examples include Peter Ackroyd’s Dan
Leno and the Limehouse Golem and Wesley Stace’s Misfortune.
9 Butler, J. (2002) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity,
London and New York: Routledge, p. 175, original emphasis.
10 Halberstam, J. (1998) Female Masculinity, Durham and London: Duke
University Press, p. 236.
11 Neal, op. cit., p. 25.
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carnivalize, the dissonance between the clothes and the body
underneath them. In this case, the drag king’s performance is
subdued and understated, as opposed to the campy flamboyance
of the drag queen or the hyperbolic parody of some other drag
king performances. The ambiguity of drag stems from the visible
presence of more than one gender, even when the performance
of masculinity is set off against the butch masculinity, rather
than femininity, of the female performer. Such performance
is recognized as ambiguous through theatrical and subcultural
contextualization, and might pass for authentic masculinity
outside these domains. The drag act may also articulate the
intersection of gender and race, as the white drag king act is
markedly different from the performance of the black drag king.
In Sarah Waters’ Tipping the Velvet, the main protagonists
exemplify the gender-bending epitomized by the figure of the
cross-dresser. As theatrical performers, male impersonators Kitty
Butler and Nan King make their feminine body visible beneath
the male costume. As Halberstam contends, in the theatrical
tradition of nineteenth-century male impersonation, “more often
than not, the trouser role was used to emphasize femininity
rather than to mimic maleness” and “plausible representation
of mannishness by women was not encouraged”.12 While
Kitty’s body fits the desired feminine norm, Nan’s is deemed
too masculine and her jacket has to be tailored to give her the
feminine curves her body lacks. When she first dons the male
costume, she appears too authentically male, and the effect is
described as “unpleasing”, because there is “something queer
about it”.13 Therefore, in posing as male, Nan is at the same
time required to pose as female, and her femininity is shown to
be equally artificial and constructed, backed by sartorial props
and accessories as is her show of masculinity. On the other
hand, her stage performance of masculinity requires the erasure
of her actual masculine features. As such, the act is not truly
transgressive, and for this reason it remains safely contained
in the domain of theatre. Similarly, Nan’s relationship with
Kitty comes to an end because Kitty finds her “too much like a
boy”.14 It is Kitty, the more feminine of the two, who ultimately
upholds patriarchal values and shies away from the possibility
of an alternative lifestyle. Their act, as well as their relationship,
exemplifies how drag in itself need not be enough for subversion
(Butler never claims that, either).

12	 Halberstam, op. cit., p. 233.
13	 Waters, S. (2012) Tipping the Velvet, London: Virago, p. 118.
14	 Ibid, p. 171.
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The truly transgressive act is Nan’s street performance as a male
renter. Using her costumes, she passes for a male homosexual
prostitute, and the performance encompasses both feminine and
masculine aspects of her gender, along with her queer sexuality.
What allows her to successfully pass for male is not only her
costume, but also her masculine body. Interestingly, once the
costume is relieved of its femininizing alterations and made
“its old, masculine self again”,15 it manages to highlight Nan’s
feminine features in ways her women’s clothes does not. When
she wears her first adult dress, it brings out the angularity of
her jaw and her cheek-bones, and the effect is that of a boy in
his sister’s frock. On the other hand, when her first street client
mistakes her for a man because of her costume, he observes that
her lips are “quite like a girl’s”,16 a feature which is not readily
observable while she is dressed as one. Her renter performance
channels her queer identity, “unmistakeably”, yet “falsely”17
interpreted as male homosexuality, which illustrates how her
character constantly defers a stable interpretation of supposedly
solid gender codes.
The renting episodes echo Foucault’s assertion that sexuality
is not expressive of gender, and that there is no causal link
between the two. The thrill provided by Nan’s impersonations
is non-sexual. Instead, by passing for male, adopting a version
of masculinity convincing to other men, and exerting a level of
control over them otherwise unavailable, Nan feels “revenged”18
for the injustices suffered, including Kitty’s betrayal with Walter.
Her gender in these episodes becomes fluid and unstable, and the
difference between her and a prostitute who is biologically male
seems beside the point. This is underscored by her acquaintance
with a male prostitute who is not only wearing female drag, but
is also described as having girlishly long eyelashes and a heartshaped face. While the simultaneous exposure of both genders
is crucial for the success of the theatre act, cross-dressing which
aims for convincing levels of authenticity is clearly not intended
to showcase such gender interplay. What precedes Nan’s
decision to walk the streets dressed as a man is her realization
of the potential danger she faces if she were to do that as a
single woman. Nan’s adoption of the male gender in the street
allows her to access privilege and security unavailable to her
as a female. She spends most of the narrative dressed as a man,
engaging in sexual relations with both men and women, as a
woman or as a man, her body is masculine, and she is even given
15 Ibid, p. 192.
16 Ibid, p. 199.
17 Ibid, p. 208.
18 Ibid, p. 201.
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a prosthetic penis in one of her male incarnations. Clearly, her
gender is hardly reducible to an unchangeable, authentic core.
Throughout the novel, it remains the source of confusion, to Nan
and to the other characters alike.
Cross-dressing can also uphold conservative values rather than
question them. For instance, the drag queen’s performance relies
on the exaggerated display of stereotypical feminine features
and the drag king frequently adopts macho masculinity. Nan’s
character exemplifies this as well. Her favourite costume is that
of a guardsman, the epitome of macho masculine authority.
When Florence mistakes her for a voyeur, Nan addresses her
in the idiom of the “rough fellows of the street”.19 Furthermore,
masculinity is not necessarily associated with the position of
power. When she starts living with Diana Lethaby, a rich and
decadent Sapphist, Nan is allowed to experiment with her
clothes as well as her sexuality. Even though she is given the
active sexual role (she is the one wearing Diana’s leather dildo),
her position in Diana’s home is that of a prisoner. Diana restricts
her freedom of movement, decides on her daily activities and,
significantly, provides and chooses her clothes, shaping Nan’s
masculinity according to her sexual tastes, without wearing male
clothing herself.
While cross-dressing in Tipping the Velvet primarily serves to
signify the fluidity of gender play and sexual exploration, in
Affinity it is associated with the broader themes of disguise,
illusion and deceit. One of the two protagonists, Selina Dawes,
organizes sexually charged séances with the help of Ruth Vigers,
a maid of the household. Ruth participates in the séances as a
male spirit under the name of Peter Quick, which allows her to
interact freely with the young female sitters and to satisfy her
unlicensed sexual desires. Her mask is therefore crucial for the
expression of her queer sexuality. Disguise and pretence form
the basis of Selina and Ruth’s plan to swindle Margaret Prior, a
wealthy spinster, out of her inheritance, but they also shape the
relationship between the narrative and the reader. The success
of the plan relies on the success of Selina’s act as a sensitive,
wrongly-accused medium and on Ruth’s self-effacing act as a
maid. At the same time, the narrative seeks to disguise its true
course and lures the reader into believing that the spiritual
connection between Margaret and Selina may well be real,
just as Selina does with Margaret. The vital clues concerning
the identity of Ruth Vigers are delayed until the very end. In
the meantime, the novel masquerades as a ghost story and
appropriates the apparitional tropes conventionally employed to
19 Ibid, p. 221.
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conceal lesbian desire, by turning them into primary means for
its expression.
According to Marjorie Garber, the function of the transvestite
figure is to “indicate the place of (…) ‘category crisis’” of
various kinds, and to express “cultural, social, or aesthetic
dissonances”.20 It is “not just a category crisis of male and
female, but the crisis of category itself’,21 and of the very notion
of binarity.22 Garber shows how the destabilization of one
category may spill over into another, so that firm boundaries of
gender, class or race may be made permeable. This is evident in
Waters’ fiction as well. The blurring of gender lines produced by
Ruth’s masquerade intersects with the destabilization of strict
class distinctions. Ruth and Selina eventually steal not only
Margaret’s wealth, but also her identity as a lady, and Margaret
recognizes both the parallels between herself and the prison
inmates, who are mostly of lower social rank, and the injustice
of the different treatment they receive. On the other hand, the
social advantages of Margaret’s upper class are negated by the
constricting norms imposed on her, while Selina and Ruth enjoy
greater freedom owing to their lower status.
Just as Nan in Tipping the Velvet identifies with the hyphen in
the sign advertising a vacancy for a “Fe-Male Lodger”,23 neoVictorian fiction seems to operate most convincingly in its own
hyphen, by constantly testing the tensions between the two
hyphenated terms. “[J]ust as gender can be said to be a copy
of a copy, so too can the literary genre of neo-Victorian fiction
be classified as an adaptation, a rewriting, or a palimpsestic
faux-‘copy’ of Victorian mores, characteristics, and narrative
techniques: in fact, it becomes a drag act.”24 It is neither a
straightforward conservative revival, as it features aspects of the
Victorian previously rejected as unacceptable or undesirable,
nor a clearly defined critique, as it simultaneously falls back on
conflicting Victorian and postmodernist narrative conventions.
Incidentally, Garber points to the prominence of the crossdressing motif in modernist literature, citing examples such as
Djuna Barnes and Virginia Woolf.25 Reactions to the Victorian
age, both antagonistic and ambivalent, seem to erupt in cross-

20 Garber, M. (1997) Vested Interests: Cross-Dressing and Cultural Anxiety,
New York: Routledge, p. 16.
21 Ibid, p. 17.
22 Ibid, p. 10.
23 Waters, op. cit., p. 210.
24 Neal, op. cit., p. 32.
25 Garber, op. cit., p. 9.
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dressing figures, which embody the unresolved attitude towards
its legacy.
The figure of the cross-dresser expresses the dialectical,
palimpsestic nature of the neo-Victorian narrative, and in that
respect functions similar to the trope of haunting and spectrality,
which is also heavily featured in the genre. By superimposing
one gender over the other, the cross-dresser negates the
binary assumption which defines them as mutually exclusive.
The figure of the ghost, similarly, belongs to the world of
the dead, yet appears in the world of the living and demands
to be accounted for. Neo-Victorian novels embody similar
tensions. In adopting more traditional narrative techniques, they
foreground their (still) potentially shocking subject matter and
the contrast between the two. At the same time, the overlapping
of the traditional and the contemporary begs the question as
to what belongs to each category and whether there really is a
straightforward difference. For instance, the lesbian subculture
described in Tipping the Velvet illustrates the covert existence
of alternative sexualities in an age that refused to recognize
them, but it also serves as a reminder that sexual minorities still
remain in the subcultural domain and may suffer invisibility,
stereotyping or prejudice. In a similar fashion, the vibrancy of
the music hall world challenges the stereotype of the prudish,
repressed Victorian. Significantly, in their assessment of such
neo-Victorian contradictions, critics Ann Heilmann and Mark
Llewellyn employ the image of masquerade. Echoing Eric
Hobsbawm assertion that “all history is contemporary history in
fancy dress”, they suggest that “perhaps neo-Victorian texts are
contemporary fiction in funny costumes”.26 The neo-Victorian
meaning, then, is intrisically linked with the chosen costume.
In the case of the neo-Victorian, what is perceived as a sign of
crisis may in fact be a shift towards a more diverse and inclusive
approach to fiction, one which no longer necessarily favours
the “male, pale and stale” perspective. One is reminded of John
Barth’s conviction of the exhausted, used-up state of the novel in
the sixties which, supposedly, had nothing new to say and could
only recycle old forms and ideas. Such anxieties were dispelled
by a wider inclusion of “other voices” and their perspectives.
As Elizabeth Fox-Genovese has noted, the assumption that the
dying white male subject is in any way representative disregards
a whole array of other subjects:

26 Heilmann, A. and Llewellyn, M. (2010) Neo-Victorianism: The Victorians
in the Twenty-First Century, 1999-2009, Basingstoke: Palgrave Macmillan,
p. 27.
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Feminist critics, like critics of Afro-American and Third World
Literatures, are beginning to refuse the implied blackmail of
Western, white, male criticism. The death of the subject and of
the author may accurately reflect the perceived crisis of Western
culture and the bottomless anxieties of its most privileged
subjects – the white male authors who had presumed to define
it. Those subjects and those authors may, as it were, be dying,
but it remains to be demonstrated that their deaths constitute the
collective or generic death of subject and author. There remain
plenty of subjects and authors who, never having had much
opportunity to write in their own names or the names of their
kind, much less in the name of the culture as a whole, are eager
to seize the abandoned podium.27
Even before the neo-Victorian boom, Barth was particularly
dismayed by authors rushing “back into the arms of nineteenthcentury middle-class realism as if the first half of the twentieth
century hadn’t happened”,28 and some contemporary critics
seem to share his concern. The critical unease provoked by
the return to the Victorian perhaps speaks of a Bloomian
anxiety which favours succession and generational antagonism
over dialectical marriage of opposites. What comes across as
disobedient interest in the realist tradition which modernism
and postmodernism have already successfully exorcised may
really be a different (replenished?) take on both realist and
postmodernist conventions, one which identifies or produces
surprising intersections between them. If this is to be understood
as crisis, surely it is one to be celebrated.
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САВРЕМЕНА ПРОЗА У ЧУДНИМ КОСТИМИМА:
МОТИВ ТРАНС-ОДЕВАЊА У РОМАНИМА 
САРЕ ВОТЕРС
Сажетак
Ослањајући се на теорије Џудит Батлер и Џудит Халберстам, рад се
бави мотивом прерушавања и транс-одевања у неовикторијанској
прози Саре Вотерс. Неовикторијански жанр, који на значају
добија деведесетих година двадесетог века, спада у ширу
категорију историјског романа, али се од осталих представника
разликује по свом самосвесном приступу викторијанском
периоду. Неовикторијанска проза није једносмислен повратак
викторијанским вредностима или наративним решењима, нити
је, како неки критичари упозоравају, знак кризе нарације или
креативности. Прерушена у викторијанско рухо, она испитује
сличности и разлике између викторијанског периода и садашњег
тренутка. Неовикторијански романи обрађују теме од којих
викторијански роман зазире, као што су алтернативне сексуалности
или перспектива етничких или друштвених мањина, али уз то
преиспитују и положај ових субјеката у савременом друштву. Таква
двострука визура неовикторијанског текста изражена је, између
осталог, мотивом прерушавања и транс-одевања. С једне стране,
овај мотив преиспитује бинарна схватања рода и сексуалности у
текстовима који се баве овим питањима, те деконструише категорије
природног и вештачког, али и бинарну логику уопште. Поред тога,
он представља прикладну метафору за неовикторијански роман,
који и сâм садржи наизглед непомирљиве елементе. Користећи
мотив транс-одевања, неовикторијански жанр истражује границе
између оригинала и копије, доводећи у питање њено постојање.
Кључне речи: неовикторијанска проза, викторијанска проза,
транс-одевање, драг, нарација, криза, постмодернизам
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НАРАТИВНА ТЕХНИКА У
РОМАНИМА
ВАШЉИВА ПАЛАТА И
ЉУБАВ ЕЛИФ ШАФАК
Сажетак: Елиф Шафак, једна од истакнутих представница тур
ског постмодернизма, користи различите наративне технике ко
јима критички изазива традиционалне форме, али и вредности
још увек присутне у турској књижевности. Рад се бави разматра
њем наративних техника које је Елиф Шафак употребила у рома
нима Вашљива палата и Љубав. Развијајући специфичан наратив
ни поступак заснован на концепту круга, али и експериментисању
са различитим нараторима и вишеструким тачкама гледишта,
Елиф Шафак ствара дела која заузимају сасвим посебно место
у турској књижевности, што је видљиво и из чињенице да спада
у најчитаније ауторе у тој земљи, као и да ужива велику попу
ларност и ван ње.
Кључне речи: Елиф Шафак, турска књижевност, постмодерни
зам, наративна техника, концепт круга, тачка гледишта.

Одбацујући традиционалне погледе на идентитет, културу
и историју, постмодернисти одбацују и идеју прогреса, што
се у многим делима огледа нарушавањем линеарне нарације
у корист цикличности и вишегласјем различитих припове
дача. Такође, постмодернисти се опиру линеарној нарацији
и традиционалном временском следу приповедања и одба
цивањем ауторитета поузданог приповедача, односно уво
ђењем вишеструких приповедача чију веродостојност често
можемо довести у питање. Како би поигравање различитим
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гласовима учинили што успешнијим, постмодернисти се
често служе различитим средствима, као што је преклапа
ње стварности са светом снова и фантазије. Стога, у овом
раду осврнућемо се управо на те аспекте романа „Вашљи
ва палата” и „Љубав” истакнуте турске постмодернистичке
списатељице Елиф Шафак (Еlif Şafak).  
Елиф Шафак ужива велику популарност у свету и у Тур
ској, али услед своје хиперпродуктивности и избора тема
тике која угађа укусима широке публике, често је на удару
критичара који доводе у питање квалитет њених дела. Са
свим је сигурно, међутим, да Елиф Шафак свој позив схвата
у извесном смислу као занат, те да га је као такав, довела
до мајсторства. Читалачка публика у Србији има прилику
да упозна њен опус кроз четири романа: „Истанбулско ко
пиле”, „Вашљива палата”, „Љубав” и „Неимаров шегрт”.
Иако тематски и стилски различити, њени романи имају
једну заједничку карактеристику, а то је јединствена припо
ведачка техника заснована на концепту круга преузетом из
исламског мистицизма. Цикличност је, дакле, оно на чему
Елиф Шафак утемељује фабуле сваког од поменутих рома
на, а огледа се у томе да завршава роман онако како га је
започела, односно да мање приче тка у један шири круг.
Радња романа „Вашљива палата” је везана за једну истан
булску зграду – палату Бомбона, док време радње обухва
та неколико историјских оквира. Поменута палата се може
дакле упоредити са матицом која мноштво ликова овог ро
мана држи на окупу док се њихове судбине преплићу ства
рајући нове приче. Сам заплет представља покушај станара
да реше мистерију везану за необјашњив узрок неугодног
мириса и појаве инсеката који се шире зградом. Кључ за
решење мистерије је, како се то показало на крају романа,
мадам Тетка, најстарија станарка зграде, с којом су сви ли
кови понаособ ступали у интеракцију. Палата се у извесном
смислу може сматрати и засебним ликом, будући да роман
прати „живот” палате од настанка до смрти главне јунаки
ње. У светлу горепоменутог концепта круга, палата се може
схватити и као круг који је описан око више мањих, такође
цикличних, целина. Будући да је Шафакова за наслов рома
на одабрала оксиморон који истиче чињеницу да свака при
ча има две стране, може се претпоставити да је поменута
концепција романа заправо и постављена из разлога да би
смо „завирили” у туђе куће и увидели да се живот тих људи
најчешће не подудара са спољним утиском који одају. По
главља у роману, подједнако симболично, носе ознаке пло
чица са улазних врата стана, односно представљају и улазна
врата у приче о различитим животима.
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Вратимо се сада концепту круга, односно концентричних
кругова, што је   прикладнији назив када је реч о овом ро
ману. Роман почиње приповедањем од стране неименованог
наратора који читаоце уводи у причу чији ће смисао бити
приказан тек на самом крају романа. Тај спољашњи круг,
„највећи круг”, у извесном смислу можемо посматрати као
омотач фабуле романа. Започињући причу о истини, лажи
и бесмислици, а затим и о околностима које су претходиле
изградњи зграде, наратор истину упоређује са хоризонтал
ном линијом, лаж са вертикалном, а бесмислицу са кругом.
„Највећи круг” се затвара на крају романа, поглављем које
је готово истоветно.
Што се тиче бесмислице, она би изгледала овако:

У кругу не постоји хоризонтала, нити вертикала. Нити
има крај, нити почетак.1
Смислио сам ову причу како бих победио фобију од буба.
У једној од ћелија у којима смо поређани једни до дру
гих по хоризонталној линији, измислио сам причу о ста
рој удовици која је у потаји скупљала смеће. Због тога се
не може рећи да сам потпуно слагао. Само да сам успео
да се лаж и истина преплету. Завршивши, дошао сам на
почетак...2

Највећи круг је, међутим, сложен и састоји се од мањих ци
кличних целина. Крећући се по њему, читалац открива по
јединости о месту на којем ће бити изграђена палата Бом
бона. Прича почиње приповедањем о старом католичком
јерменском гробљу на којем су ископана два саркофага за
које је требало најпре утврдити у којем, заправо, лежи све
тац, који ће представљати лајт мотив романа. Прича о том
догађају, као и о разрешењу енигме, такође је циклична и
носи назив који јој је дао наратор из затвора – „Још раније”.
Други део Највећег круга је опет засебна прича, названа од
стране наратора „Раније”, приповест о имиграцији брачног
пара, Агрипине Антипове и њеног супруга, који ће изгра
дити палату. Читалац почиње да се креће по највећем кругу
1 Šafak, E. (2012) Vašljiva palata, Beograd: Laguna, str. 10
2 Исто, стр. 442.
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оног тренутка када један од споредних, али важних ликова,
Хаксизлик3 Озтурк, стигне пред палату – зграду како би из
вршио дезинсекцију по позиву. Хаксизлик је лик кога нара
тор из затвора помиње као особу коју је срео у стварности и
на основу чијег живота је и измислио причу. Хаксизлик има
гротескни изглед због наранџасте косе, клемпавих ушију и
необичног лица и као такав привукао је пажњу станара оку
пљених испред зграде. Трећи део најширег круга чини ци
клична прича „Сада”, која је пак, саткана од многих мањих
целина, односно   прича о сваком стану у палати Бомбона.
То је и тренутак када се у роману појављује нови наратор,
један од станара. Елиф Шафак је изабрала да и тај наратор
остане неименован, те се у сваком поглављу које се односи
на његов стан, односно његову причу, на плочици са именом
појављује просто „Ја”.
У роману су, дакле, присутна два наратора. Један који се ја
вља на почетку и на крају романа и који читаоца уводи у
причу о згради – палати Бомбона. Други је један од стана
ра зграде који улазећи у интеракцију са осталим ликовима
ствара и нове приче. Другог наратора је Елиф Шафак ис
користила за приповедање о станарима зграде, наводећи са
једне стране читаоце да му верују, док га је с друге стране,
приказивала као асоцијалну особу која има проблем са ал
кохолом, доводећи тако у питање веродостојност његовог
приповедања. Једна од најважнијих прича, а истовремено
и најважнијих ликова романа су фризери Џемал и Џелал,
идентични близанци необичних судбина. Њихови ликови су
они око којих остали највише круже, будући да је њихов са
лон место окупљања, док је Елиф Шафак њихове дијалоге
искористила да читаоце упозна са околностима које владају
у згради. Они су значајни јер представљају другачије тачке
гледишта у односу на наратора станара. Иако немају функ
цију наратора, њихови гласови у роману су веома важни јер
дају увид у нове аспекте ликова и њихових прича. Још једну
особеност даје и чињеница да, премда идентични близанци,
имају дијаметрално супротне ставове о свему.
Расплет романа, односно почетак затварања кругова, Елиф
Шафак је отпочела поновним увођењем Хаксизлика у при
чу, описујући догађај на готово истоветан начин како је то
урађено на почетку романа. Сви кругови које смо наброја
ли почињу да се затварају када је наратор станар открио да
је узрок неподношљивог мириса заправо због компулзив
ног нагомилавања ствари мадам Тетке. У томе се може пре
познати и идеја Елиф Шафак да су живот и историја низ
3 Неправда.
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понављања, односно да се у завршетку једне налази почетак
друге приче. Како је и наратор из затвора на почетку романа
рекао:
Знам за само један пут који скреће с монотоније линија:
кругови унутар круга. То можете сматрати и видом ква
рења забаве.4
Покушавајући да укаже на међусобну испреплетаност суд
бина људи који живе у истој згради или су били везани за
њу током њеног века, Шафакова користи мотиве који су за
једнички појединим или свим ликовима. Поред инсеката и
непријатног мириса који муче све станаре, постоје и други
мотиви који повезују поједине ликове, као што су, на при
мер: Плава Љубавница и Његова жена Нађа гледале исту се
рију; Хаџи Хаџи прича својим унуцима причу о свецу чији
је саркофаг и ископан на почетку романа; посластичарница
у којој је радила Агрипина Антипова по доласку у Истанбул,
а у којој се мадам Тетка налазила са својим братом. Многи
други мотиви такође, попут сусрета Сидара са братом  ма
дам Тетке, чини се да одражавају схватање Елиф Шафак о
предодређености судбине, па и круга људи у којем се поје
динац креће. Њено интересовање за идеју предодређености,
односно судбину, видљиво је и у другим делима, а може се
закључити да из истог разлога радо користи концепт круга
и линија. Да ли је живот вечито понављање или човек мо
же у одређеном тренутку да прекине ту судбину и изађе из
„зачараног” круга, чини се да је непрестана тема о којој Ша
факова размишља и којој се у својим романима враћа. Може
се рећи да су у овом роману та њена схватања највидљивија
у дијалогу наратора станара са једном од његових студент
киња, а одломак који следи то најбоље илуструје.
На пример, мислите ли да живите живот који вам је
унапред написан? Да ли је живот а priori одређен? То је
питање. Док се бави судбином, човек се отворено обра
чунава с вером. Ни просветитељство ни напредак не би
били могући без ослобађања од Фортуне или без тога да
се она баци на колена.
...У ствари, најбоље је што пре признати да не контро
лишемо свој живот. Можда можемо да будемо одговор
ни за оно што урадимо, али не и за путеве који ће нам се
отворити....
...Проблем није у Фортуни и тако даље, разлика је између
круга и линије. Ако мислиш да ходаш по кругу, мислиш и
да си нешто оставио иза себе и да ћеш негде стићи. Но
4 Šafak, E. (2012) Vašljiva palata, Beograd: Laguna, str. 17.
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уколико свој живот схватиш у односу на круг, не може
да се говори о нечему као што је напредак. Проблем је у
томе јеси ли или ниси у хармонији с понављањем....
...Долазимо до питања које је Ниче поставио за Русоа.
Ако из пакла дође минијатурни ђаво у најсамотнији час
твог самотног живота, стане пред тебе и каже Не бој
се, брате, гарантујем ти, нема тога што се зове смрт.
Само има понављања. Поново ћеш доживети све што си
до овог тренутка проживео....
...Човек као што је Макијавели мора да пресече круг на
неком месту да би поднео живот и тако га претвори у
линију. После тога се рађа идеја о напретку и индивиду
ализму.5
Све до краја романа кругови се затварају, а приче се заокру
жују. Један од станара, Сидар, упознаје брата мадам Тетке
управо на истом гробљу на којем су на почетку романа про
нађени саркофази. Сидар том приликом сазнаје да се старац
налази са својом сестром управо у посластичарници која је
на почетку романа помињана као место на коме ради Агри
пина Антипова, жена због које је палата Бомбона и изгра
ђена и која је кумовала њеном имену. Такође, на самом кра
ју романа појављују се и ликови једног племића и његове
љубавнице, а који су заправо ликови насликани на једном
послужавнику мадам Тетке. Ови ликови који се најпре ја
вљају само као мотив на послужавнику на који је девојчица
из зграде, Су, сасвим случајно наишла у стану мадам Тетке,
на крају романа постају ликови романа о којима Шафако
ва наратор станар приповеда у посебном поглављу које има
плочицу са ознаком Племић и његова љуба. У складу са ве
ровањем мадам Тетке да све ствари на овом свету имају сво
ју причу, и стари послужавник приповедао је причу о љу
бави, али и о посластичарници у којој је радила Агрипина
Антипова на почетку романа.
Роман „Љубав” Елиф Шафак такође започиње причом о кру
говима. Говорећи о том мотиву њених романа, треба иста
ћи важност коју, лично за Елиф Шафак, има сам појам кру
га. Њено схватање круга је веома специфично и засновано,
осим на суфијској идеји, и на идеји која јој је усађена још
из детињства, а која је утемељена на обредном значају. Она
појам круга, сагледава у друштвеном и културолошком до
мену као област унутар које појединац живи и дела, а уну
тар које владају закони сличности што доводи до стварања
предрасуда и „учауривања” уколико се из њега не изађе и
5 Исто, стр. 307-308.
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упозна свет ван круга.6 Пред сличним изазовом била је и
главна јунакиња романа „Љубав”, која је била „учаурена“ у
свом животу несрећне домаћице, све док није допустила се
би да упозна свет ван „зида” који ју је окруживао. У уводном
поглављу романа, Елиф Шафак је искористила метафору да
упореди људски живот са водом, наводећи да су животи не
ких људи налик брзим рекама, док су нечији попут мирне
језерске воде. Како камен бачен у немирну реку не изазива
никакав ефекат осим звучног, тако камен бачен у мирну воду
језера изазива појаву бројних кругова којих бива све више.
Живот четрдесетогодишње Еле био је миран баш као и вода
неког језера, све док се у њеном животу није догодило не
што крајње неочекивано.
Међутим, језеро није спремно за оваква изненадна тала
сања. Чак је и један једини камен довољан да га потпуно
поремети, протресе до сржи. Језеро никада више не мо
же да буде као пре након што се сусретне са каменом,
не може.7
Ела је, наизглед, срећно удата за успешног зубара Дејвида
и са њим има троје деце. Брак који је имала са Дејвидом
заснивао се на пажњи, разумевању, поштовању, свему осим
љубави и страсти, а то ће бити и разлог из којег ће Ела од
лучити да га на сасвим неочекиван начин оконча због непо
знатог човека, аутора интригантног рукописа, А. З. Захаре
из Амстердама. Читалац почиње, заједно са Елом, да чита
„роман у роману” који говори о Румију8 и околностима у
13. веку на Блиском истоку. Обузело ју је необично осећање
блискости са човеком којег није никада упознала и осећај да
је свака Румијева песма била написана баш за њу. Чини се
да Шафакова тиме жели да укаже на универзални и свевре
менски карактер суфијске филозофије. Из романа се може
наслутити Шафакино дубоко веровање да то учење може
дотаћи сваког, без обзира у ком временском раздобљу и у
ком делу света живи, и навести га да осети љубав или, као
у Елином случају, недостатак љубави. Наводећи бројне Ру
мијеве стихове, Шафакова жели да илуструје идеје суфизма,
пре свега идеју љубави, према Богу, али и универзалну и
6 Предавање које је о својој прози Елиф Шафак одржала на Оксфорду,
http://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction.html
7 Şafak, E. (2009) Aşk Doğan Kitap, İstanbul, р. 11.
8 Џелалудин Руми (1207-1273) био је један од највећих персијских ми
стичких песника ислама. Његово најпознатије дело је Месневија која
се састоји од шест књига песама различите тематике. Био је оснивач
дервишког реда мевлевија, названог према Румијевом надимку Мевла
на („наш учитељ”), а који је познат и као ред дервиша који се врте у
ритуалном плесу названом „сема”.  
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овоземаљску. Азиз З. Захара, аутор унутрашњег романа, од
носно романа у роману, очарава Елу својим приповедањем
о љубави, али је истовремено и чини свесном своје несреће.
Наратори се смењују током читавог унутрашњег романа
нудећи различите перспективе, чиме се повремено стиче
утисак да фабула има више димензија; поглавар дервишке
текије у Багдаду Баба Заман даје посебан увид у Шемсо
ву личност, неименовани дервиш из Коње, други наратор,
осветљава Румијеву личност, док трећи наратор из теки
је описује околности под којима се живи у текији и скреће
пажњу и на тамнију страну ондашњег живота. Такође, сам
Шемс као наратор открива своју подсвест, док његов убица
додаје још једну димензију догађаја. Овакав наративни по
ступак налик је смењивању кадрова у филму и веома допри
носи живописности и динамици књиге, а све додатно поја
чано и непрестаним подсећањем на то да заправо пратимо
роман који чита главни лик главног романа. Читалац стога
стиче утисак да се креће цик-цак линијом кроз ова два ро
мана, главни и унутрашњи. Све наративне целине дате су
у форми дневника са јасно назначеним именом наратора,
као и временом и местом вршења радње. Трећи део књиге,
Ветар – напуштене, измештене и предате ствари у жи
воту, представља својеврстан заплет романа; Руми и Шемс
су се упознали, а Ела и Азиз започели су платонску везу на
даљину, која је тежила да прерасте у нешто више. Ипак, из
свих редова које читамо може се наслутити да прави заплет
тек следи. Руми је у свом ’дневнику’ рекао да му је сусрет са
човеком из снова испунио срце страхом, док Ела непрестано
размишља о сусрету са Азизом, што је плаши. Он је једини
лик који не преузима улогу наратора у посебним поглављи
ма, већ је његов глас једино могуће чути док читамо писмо
упућено Ели, а које је наведено увек у целости, као доку
мент. Ипак, он је један од најразрађенијих ликова романа, о
коме сазнајемо све посредно од Еле. Тим методом се Шафа
кова користила током читавог романа, те је употребљавала
ликове да кроз своје приповести осликавају особине других
ликова. Тако се у овом делу романа као наратор појављује и
један од Румијевих синова, Аладин, који осећа завист због
пажње коју његов отац придаје Шемсу.
Употреба технике флешбекова за приказивање сећања ли
кова, такође је један од доказа да нелинеарност можемо по
сматрати као одлику свих романа Шафакове, а што је пак
значајно и са аспекта веће ангажованости читаоца. Како и
сама ауторка наводи, она своје читаоце сматра за активне
учеснике у стварању романа, који својом интерпретацијом
долазе на подједнак ниво са њом као писцем. То је посебно
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видљиво у роману „Љубав”, у којем, како је већ речено, чи
талац у свет унутрашњег романа ступа заједно са најзна
чајнијим ликом главног романа, те као на филму, окрећући
страну читалац улази у један нови свет и нову епоху. Чи
талац је тако изазван да активно чита роман како би био у
стању да прати фабулу и след догађаја.
Употребом наведених наративних техника којом постиже
свеобухватнију динамику и живост описа, Елиф Шафак се
бави ликовима са маргина друштва чиме испитује и изазива
патријархалне вредности које су дубоко усађене у турском
друштву. Њени романи изазивају читаоце на активно уче
шће и промишљање актуелних догађаја и савремених окол
ности, али и заузимање критичког става према прошлости
која, било у виду носталгије било у виду одбацивања, чини
се прогони савременог човека у тој земљи. Стога, романи
Елиф Шафак успевају да осветле и додатно укажу на ам
бивалентност савремене Турске и то је управо оно у чему
треба потражити доказ њиховог квалитета.
ЛИТЕРАТУРА:
Šafak, E. (2012) Vašljiva palata, prev. Ida Jović, Beograd: Laguna.
Şafak, E. (2009) Aşk, İstanbul: Doğan kitap.

Ida Jović

University of Belgrade, Faculty of Philology – 
Oriental Languages Department, Belgrade

NARRATIVE TECHNIQUE IN THE NOVELS 
FLEA PALACE AND FORTY RULES OF LOVE BY 
ELIF SHAFAK
Abstract
Elif Shafak, one of the distinguished representatives of Turkish
Postmodernism, uses different narrative techniques to critically provoke
traditional forms and values still present in Turkish literature. The paper
deals with the narrative techniques used by Elif Shafak in her novels
Flea Palace and Forty Rules of Love. By developing a unique narrative
method based on the concept of circle, and also based on experimenting
with different narrators and multiple points of view, Elif Shafak creates
novels which have distinctive place in Turkish literature, as could be
noticed from the fact that she is a very popular writer in Turkey as well
as abroad.
Key words: Elif Shafak, Turkish literature, postmodernism, narrative
technique, concept of circle, point of view
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НАРАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
ПРИКАЗИВАЊА
ХЕНДИКЕПИРАНОСТИ
КАО ДРУГОСТИ У СРПСКОМ
РОМАНУ НА ПОЧЕТКУ
ХХI ВЕКА
Сажетак: У овом раду посматране су наративне стратегије и
начини моделовања јунака с извесним поремећајима као другог у
српском роману на почетку ХХI века у контексту постпостмо
дернистичке поетике и постструктуралистичке (фукоовско-
деконструктивистичке) интерпретативне парадигме. Иако на
први поглед изгледа да ово интересовање делује као потврда кризе
нарације, која се исцрпљује у интересовању за бизарно, то ипак
није тако. Резултати показују да се различитост те врсте у по
сматраним романима приказује не као стигматизација, већ као
борба за право на особни идентитет, који се не уклапа у стандар
де нормативног идентитета.
Кључне речи: постпостмодернизам, роман, болест, идентитет,
другост, друштвена улога

Промена поет ичке парадигме на почетку новог миленију
ма, неминовно, померила је, најпре стваралачке, а потом и
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интерпретативне оквире од бинарне релације тзв. стварно
сна проза – постмодерна проза, доминантне на српској про
зној сцени у другој половини последње деценије ХХ века.
Не само да је романескни нелинеарни израз павићевског
типа прихваћен и формирао одређене токове, него је и ње
гов лексикографски поступак, дословном применом, постао
носећа структура за неке нове наративе („азбучни романи”
Мира Вуксановића Семољ гора, Семољ земља и Семољ
људи). Иако је Павићев постмодерни проседе (од објављи
вања романа Хазарски речник)1 обележио значајан отклон
од традиционалног фабулирања (полифони и мозаички ро
мани, остварени променом рефлектора, наизменичним сме
њивањем различитих временских перспектива, модуса при
поведања, приповедача, ликова и сл), оно, уистину, никада
није у потпуности напуштено. Штавише – могло би се рећи
да је само значајно унапређено, при чему је лабилност жан
ровских оквира традиционалних форми романа, тј. појава
протејских, хибридних романескних форми, удружена с не
ким новим платформама комуникације (Д. Вулета Ђавољи
потпис, С. Владушић Forward), томе додатно допринела.
Када је о литерарном поступку реч, постмодерни наратив,
с обиљем интертекстовних (в. нпр. М. Новаковић Страх и
његов слуга, 2000), метатекстовних (metafiction) и ауторефе
ренцијалних места сменили су „профани” авант-поповски
поступак2 – српска проза парсонсовско-хорнбијевског типа,
писана из женске родне перспективе (Бобић Мојсиловић),
увођење алтернативне стварности (М. Новаковић Јohan’s
501, 2005), ескапизам и трагање за сопственим идентитетом
у супкултурном или просторима технолошки и цивилизациј
ски супериорнијим завичају (Албахари, Тасић), лирски обо
јена бајколика историјска фикција (Г. Петровић), уз јачање
1 Превратнички значај појаве овог романа, у поет ичком смислу, већ је уо
чен: „Датумом признања победе постмодернистичке поет ике може се
условно сматрати 1984, када је Данило Киш добио Андрићеву награду
за Енциклопедију мртвих (1983), а Милорад Павић Нинову награду за
најбољи роман у 1984.”; Татаренко, А. (2013) Поетика форме у прози
српског постмодернизма, Београд: Службени гласник, стр. 25.
2 „Посезању постмодерниста, као представника елитног дискурса, за дис
курсом масовне културе, у прози XXI века одговара огледални  процес
у тривијалној (жанровској) литератури, који прибегава позајмљивању
литерарних средстава из фондова ’високе књижевности’. Традиционал
не ’жанровске’ сижејне схеме и јунаци спајају се са спољашњим  цртама
’озбиљности’ и ’литерарности’ преузетим од постмодернистичког мо
дела. Као пример навешћемо мегахитове Љиљане Хабјановић Ђуровић
(нпр. романсирано ’житије’ Свете Петке, Петкана, 2002), Мирјане Бо
бић Мојсиловић (љубавни роман Срце моје, 2007, стилизован у литера
туроцентричном маниру), Марије Јовановић (љубавни роман с умеци
ма филозофског дискурса Сплеткарење са сопственом душом, 2001)”;
Исто, стр. 266.
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фантастике (З. Живковић, Б. Кнежевић, У. Петровић), као и
најразличитија експериментисања са формом.
Уосталом, разноликост у погледу форме, per se, не може
бити пресудно обележје савремених поет ичких токова, ка
ко сматрају неки савремени истраживачи, будући да је,
роман, као врста, „протејска форма која се из дјела у дје
ло мијења и која своје разноврсне садржаје излаже у исто
тако разноврсним облицима”3. Жанровска полиморфност и
коришћење различитих експеримената у погледу форме (од
[неуспелих] травестирања неких традиционалних књижев
них врста,4 преко ауторских жанрова до хипертекстуалних
и трансжанровских експеримената), била би пре иманент
на особина романа као врсте, која, у српском постмодерном
(и постпостмодерном) роману, постаје све запаженија, него
његова differentia specifica. У поет ичко-жанровском смислу,
„за постмодернисте с почетка XXI века карактеристични
су за ову парадигму традиционални фрагментарни ’ентро
пијски’ романи, (Басара), трансжанровски експерименти
(Павић), стварање метатекста на интержанровској основи
(Дамјанов), игра са жанровима која сад предвиђа повратак
ка традиционалној жанровској номенклатури и њено ко
ришћење као средства дуплог кодирања (Павић, Продано
вић),“5 односно различити видови деконструкције традици
оналних наративних стратегија. Међутим, оно што се чини
значајнијим у контексту овог истраживања јесте тематска
раван дела, тачније – ширење тематског регистра, често по
везано с трагањем за идентитетом, у контексту нове (лака
новско-деридијанско-фукоовске) филозофске матрице.
Уколико се прихвати теза да је свака јединка „културно ин
терпелирана” (Алтисер), односно друштвено препозната с
обзиром на позицију коју заузима у заједници и одређена
датом јој улогом, онда је слобода избора и одлучивања –
илузија, јер су поступци појединаца, самим тим, унапред
дефинисани центрима моћи и дискурзивним праксама
које они пласирају.6 Откривање сопственог идентитета, у
том случају, није ништа друго до – фантазма, „погрешно

3 Лешић, З. (2010) Теорија књижевности – 2. изд., Београд: Службени
гласник, стр. 397–398.
4 Упоредити нпр. псеудохронике Милоша Петковића (трилогија Перу
нов хроничар), реализоване, добрим делом, у жанровском хоризонту
очекивања епске фантастике, с извесним утемељењем у националној
историји.
5 Татаренко, А. нав. дело, стр. 35.
6 Kaler, В. Dž. (2009) Teorija književnosti: sasvim kratak uvod, Beograd:
Službeni glasnik, str. 136–137.
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препознавање себе у одразу”7, у лакановском смислу речи,
односно у слици коју други стварају о нама, у различитим
социјалним интерпретацијама. Стога, писање о Различито
сти8 у српским наративима на почетку новог миленијума
могло би се схватити као још једна потрага за идентите
том, овај пут – насупрот доминантних наративних страте
гија и интерпретативних, односно херменеутичких пракси.
Да ли су особе, стигматизоване болешћу/физичком обеле
женошћу/деформитетом, довољно литерарно убедљиве да
буду носиоци те различитости, чак и када су приказане у
неким типичним животним ситуац
 ијама, као што је потра
га за љубављу и прихватањем, или је реч о настојању да се
неизрабљеном (девијантном?) тематиком освоји оно ма
ло слободног простора, колико је остало српским писцима
који за оригиналношћу трагају у сфери тематике?! Будући
да су сви друштвени (а ваљда и литерарни) табуи до сада
већ прекршени, таква тематско-карактеролошка оријента
ција могла би изгледати само као израз немоћи у трагању
за новим, а, посредно, осведочити о кризи нарације, која се
срозава до jедне reality show емисије из програмске схеме
TLC-а.9 Да ли је то одиста тако, тј. да ли савремена проза, и
поред кокетовања с темама које су на граници прихватљивог
и етички допуштеног, може да досегне ту фантазмагоричну
оригиналност, а да притом не западне у тривијалност овог
ТВ формата биће показано на примерима романа Пољубац
Гордане Ћирјанић (2007), Ми различити Веселина Марко
вића (2011) и Крваво зелено Ивана Бачића (2015).

Пољубац Гордане Ћирјанић10 
или буђење телесног
Овај роман Гордане Ћирјанић прати живот шездесетогоди
шњег Луке, инвалида, чије је тело, од десете године, дефор
мисано неким обликом дечје парализе тако да је остао не
покретан, везан за инвалидска колица. Самим тим, и његов
духовни и физички развој био је половичан – церебралан,
остварен симболичком линијом духовне вертикале, односно
7 Исто, стр. 134.
8 Један од романа који ће овом приликом бити узет у разматрање (уједно,
и најбољи од посматраних), Ми различити Веселина Марковића, управо
ту различитост ставља у први план, већ у насловној синтагми.
9 Реч је о емисији The Undateables (емитује се од 2012), која приказује
особе са различитим физичким или психичким недостацима. Назив ове
документарне серије тешко је преводив, а у некаквом незграпном бу
квалном преводу, могао би се схватити као – они са којима је тешко
изаћи на састанак, партнери с хендикепом и сл.
10	 Сви даљи наводи у тексту биће дати према: Ћирјанић, Г. (2007) Пољубац
– 3. изд., Београд: Народна књига – Алфа.
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(само) горњом половином тела, те он описује себе у једној
ауторефлексији као неког ко је „много више живео главом
него телом”11. Још за време своје младости обележен као ин
валид, у тренутку када, делом непромишљено, делом намер
но, његов тадашњи друг девојци која му се допадала (и којој
се, по свему судећи, и он сам допао) открива Лукин хенди
кеп, он прихвата дату му друштвену улогу као сопствени
пораз и саживљава се са њом, одричући се права на личну
срећу и живећи, горд и унесрећен, „са дечјом чедношћу у
телу зрелог мушкарца, с осетљивошћу живе ране у човеку
несвакидашње храбром и разборитом”.12
Лукин привидно ушушкани живот дестабилизује се управо
приликом контакта са женама – неочекиваном ерекцијом док
се сестра Клара старала о њему као петнаестогодишњем бо
гаљу у болници; несретним крајем младалачке љубави с До
ром, наглим раздвајањем с Дрином; стриптизом комшинице
Данијеле; само за његове очи; провокативним уринирањем,
њему наочиглед, рођаке Наталије... Однос с братовљевом
супругом, Булком, приказан је као комплексан, динамички,
па чак и – контрадикторан. Крупна, једра и снажна (и у пси
хичком, и у физичком смислу речи) Булка је жена коју је
Лука, како сам исповеда, најбоље упознао и „најдуже и нај
искреније волео.”13 Испрва њен савезник, особа од повере
ња и раме за плакање, Лука, с временом, постаје њен терет.
Блискост у односу, постепено, Лука изједначава с физичком
блискошћу са њом као са женом. Навалу еротског он, ипак,
савладава, затомљујући дубоко у себи недозвољену жељу за
снахом. Булка, опет, њихов однос поједностављује и своди
на меру површног и друштвено прихватљивог – на дужност

11 Исто, стр. 8. Прихватајући ставове других о себи, овај Ћирјанићкин лик
интелектуалну надоградњу види као једини легитимни и могући пут раз
воја: „Телесно закинут и ограничен, требало је да развијам оно што ми
је остало нетакнуто – дух. Требало је да поставим себи више циљеве –
да се образујем. Да сам у великом свету синуо духом, да сам развијао
свој интелект уместо што сам се задовољавао тиме да се у скученој сре
дини издвајам здравим разумом, све би било другачије.”; Исто, стр. 56.
Па ипак, даљи ток његових мисли показаће да је интелектуални развој
неопходан само да би био стављен у функцију досезања личне среће – у
љубави: „Можда бих тада имао некакве изгледе код здравих жена, лише
них предрасуда. Само бих међу паметним и осетљивим женама могао да
очекујем, овакав какав сам, чудо љубави – да ме нека од њих заволи због
мог карактера и умних постигнућа, а да јој не буде пресудно моје тело.”;
Исто. Само тако, сматра он, могуће је досегнути своју целовитост би
ћа, упркос физичком хендикепу (отуда и позивање на Хокингов пример,
на истој страни одакле су и цитирана места – можда и као фингирање
несвесне пројекције себе у овом славном научнику).
12 Исто, стр. 125.
13 Исто, стр. 73.
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и обавезу.14 Потиснута жеља и њено осујећење, код Луке,
довешће до дистанцирања од Булке, а губитак поштовања с
њене стране изазваће његову заједљивост и отворени бунт.15
Преломни моменат њиховог односа, или, у њеној интер
претацији, тренутак када је Луку „протресао закаснели
пубертет”, представља његов пољубац с Катарином.
Тај пољубац16 током нестанка струје, на новогодишњем
дочеку 1. 1. 1996, током „петнаестак минута јутарњег су
мрачја”17 је, уједно, и централно место романа, најеротич
нија сцена, али и тренутак када пред читаоцем васкрсава
стари (средњовековни) спор између духовног и телесног
– conflictus corporis et animae. Неочекиван а ипак тражен,
доживљен по „први пут у животу, с педесет година”18, овај
пољубац доводи до буђења бића, изазива у њему „чудесно
осећање”19 прихватања и блискости и открива му „смисао
живота”20. И док глас који припада Катарининој наративној
перспективи открива да је то била ствар тренутка, а да ње
гов „доживљај нема много заједничког с догађајем који га је
подстакао”21, за Луку је то био тренутак откровења, догађај
који га је просветлио, lucida intervalla коју је вредело чекати
претходних педесет година. Њој је тај пољубац означио тре
нутак блискости с другим, тј. с њим као особом, без бреме
на сажаљења или других емоција те врсте према њему као
инвалиду: „Мени се наметнула твоја прича, као метафора
усамљености – дубоко верујем да еротику не исцрпљује ни
полност ни друго биће. Али треба досегнути другог да би
се спознала запремина самоће”.22 И сама усамљеник, као и
он што је, она, на тренутак, уочава сличност и прихвата га,
лишавајући га притом, котрљања „по свету у форми чистог
бића”23. Он, доживевши на тренутак целовитост бића, упот
пуњен њеним телом, више није инвалид, већ остварена је
динка. Доживевши, на тај начин, максимум себе, Лука више
14 „Ако сам је икада и занимао као непоновљиво људско биће, занимао
сам је површно: као разуман човек и као инвалид са својим потребама”;
Исто, стр. 75.
15 Булки изгледа као да је Лука искористио њено поверавање – да би ка
сније могао да је повреди, у тренуцима раздражљивости и болесне
осетљивости; Исто, стр. 92.
16 Исто, стр. 120–121.
17 Исто, стр. 119.
18 Исто, стр. 104–105.
19 Исто, стр. 104.
20 Исто, стр. 129.
21 Исто, стр. 149.
22 Исто, стр. 124.
23 Исто.
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не пристаје ни на шта мање од тога. Када се сликарка Ката
рина враћа сигурности брачног живота, у (поновни) брак с
бившим мужем, затварајући неке теме и врата свог интим
ног света за собом, заувек, Лука нестаје. И док се нарација
у роману плете у трагање за несталим Луком, Булка, на свој
ужас, открива на крају романа да је Лука, кога је књижарка
једном видела, „онако самог у својим инвалидским колици
ма, на усамљеном месту и загледаног у море” као „слику
и прилику људске немоћи”24 извршио самоубиство, не при
стајући ни на шта мање од пуноће живота, одбијајући да жи
ви само као духовно биће, спајајући се, на крају, физички,
с плавом пучином – недостижним даљинама и просторима
чежње.

Ми различити Веселина Марковића25 – 
Ars combinatoriae
Суптилност наративних стратегија Веселина Марковића
огледа се не толико у облику приповедања и оригинално
сти фабуле, колико у поступку индивидуализације ликова.
Причу „воде” два наратора, који су уједно и главни ликови
романа – Валентина (Вања) и Владимир. Оба ова лика су, у
извесној мери, друштвено неприлагођени: Вањина неприла
гођеност огледа се у обележености физичким изгледом, тач
није – бојом коже (она има неку врсту генетског поремећаја,
односно, недостаје јој ген задужен за разлагање билирубина
из организма, услед чега, његовим депоновањем, кожа јој
постаје жућкаста, а органи постепено одумиру и животни
век се скраћује); Владимирова самоизолација психичке је
природе – приликом клизања по леду, несрећним случајем,
утопила се његова сестра од ујака, Ана, после чега, остатак
свог живота он проводи у испитивању каузалитета те исхо
дишне трауме, односно у покушају да се, збрајањем фактора
који су утицали на њено утапање, ослободи (имагинарног
али снажног) баласта кривице. Слични, неодр еђени осећај
кривице понела је и Вања:
Zajednički imenitelj priča Vladimira i Valentine, ne samo u
odnosu na okolinu, nego i međusobno različitih ličnosti, po
vezuje slično osećanje krivice junaka i njihovo traganje za
uzrocima naizgled bezizlaznog stanja u kojem su se, ne svo
jom zaslugom i voljom, našli. Zahvaljujući tom traganju, u
oba slučaja zasnovanom na naučnom, logičkom principu,
ali i nizu peripetija, Mi različiti podsećaju na kriminalistički
24 Исто, стр. 53.
25 Сви даљи наводи из романа биће дати према: Marković, V. (2011) Mi raz
ličiti – 2. izd. Beograd: Stubovi kulture.
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roman – Valentina, službenik u policijskoj arhivi, u pokušaju
da sazna da li njena bolest izaziva poremećaje u rasuđiva
nju, počinje da istražuje davnašnje ubistvo, dok Vladimir, u
potrazi za racionalnim objašnjenjem smrti sestre, otkriva, u
maniru detektiva, niz podataka koji će ga osloboditi osećanja
krivice.26
Ова траума Владимира и професионално детерминише,
те он своје истраживање за докторску дисертацију ради у
области статистике, тј. теорије вероватноће, везане за случа
јеве/испитанике које интервјуише у свом кабинету (између
осталих, и Вању), а којима се догодило неко „чудо“, тј. наиз
глед необјашњиви стицај околности. Но, овакво рационали
зовање исходишног случаја ипак не доноси прижељкивано
олакшање:
U beskonačnom svemiru, u kojem iznova i iznova, u besko
načnom broju pokušaja, nastaju novi svetovi, sve što je nekad
moguće postaje stvarno. I najmanje verovatan slučaj mora
se dogoditi. Mora [...] Tačna je ta ideja, ali za mene će ostati
upravo to – samo ideja. Teši me izvesnost što će neka Ana, ne
gde, izbeći smrt u ledenoj vodi, i živeti dugo i srećno, ali uteha
je apstraktna kao i taj svet. Ja sam ovde, suočen sa sobom i
sopstvenom kombinacijom događaja, a druge kombinacije ni
kada neću iskusiti.27
Оно наступа тек када његово детективско трагање за актери
ма, сведоцима, узроцима и последицама доведе до сазнања
да је, у ствари, „главни кривац” за Анино утапање геотер
мални извор који је довео до тога да се лед на језеру – упра
во на месту где је Ана пропала – делимично отопи и постане
порозан. Симболичко ослобађање од кривице дешава се у
моменту када он то своје откриће подели с породицом, са ко
јом је та тема била запечаћена до даљњег, све до овог момен
та. Његова животна потрага је тиме окончана, те он напушта
не само пријављену дисертацију, већ и посао на факултету.
Овим напуштањем пажљиво грађене друштвене улоге (вун
деркинд – најбољи студент – асистент и кабинетски фрик)
Марковићев Владимир надраста себе самог изборивши се

26 Dunđerin, A. Evropski nadrealizam Veselina Markovića, 7. 7. 2011, 15. 10.
2015. http://www.pecat.co.rs/2011/07/evropski-nadrealizam-veselina-mar
kovica/
27 Marković, V. (2011) Mi različiti – 2. izd. Beograd: Stubovi kulture,
стр. 170–171.
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за право на пуноћу сопства28 и ушавши у отворену везу с
Вањом (а уједно излазећи из наративног света дела).29
За разлику од њега, Валентинина имагинарна кривица до
лази до изражаја приликом њеног константног повлачења
пред светом (осим у дискотеци, чија разнобојна светла чи
не да сви изгледају исто). Пошто се оваквој мимикрији не
може прибећи у свакодневном животу, она вечито одлучује
на основу тога хоће ли је мање њих запазити уколико иде
пешице, мање прометним уличицама (што дуже траје), или
аутобусом, окренута леђима (што је, уистину, краће, али је
изложенија погледима радозналаца). Како би приказао Ва
њин доживљај себе саме, Марковић користи механизам
трансфера. Једном приликом, наишавши на чланак о албино
људима у Африци, који су своју различитост плаћали жи
вотом (белопутост албино детета сматрана је знаком посе
довања магијске снаге и моћи, те су, ритуалним убиством,
канибализмом и сл. његови саплеменици настојали да дођу
до те магијске снаге и благостања, тј. да унесу у себе део
нуминозног)30 она почиње да размишља о себи:
Živim u kulturnoj sredini, pa će ovde samo zuriti u mene, do
šaptavati se i sklanjati decu. Umesto zujanja strela, slušaću
glupe komentare i vešte izgovore zašto sam izgubila posao.
Nije mala razlika. Malograđanština je bolja od divljaštva, zar
ne?31

28 Овакав завршетак романа поједини критичари сагледавају као каракте
ролошку (и мотивацијску) недоследност, која одудара од консеквент
ности (свеукупног) Марковићевог грађења ликова и каузалности на
ративног следа: Marković je barem do epiloga, dosledno poštujući logiku
psihološko-socijalne motivacije, uspešno gradio glavne likove. Suptilno ni
jansirajući njihove sličnosti i razlike, autor je jasno stilsko-jezički razdvojio
njihova pripovedanja (uzimajući u obzir njihove različite polove, različita
obrazovanja, profesije, životne situacije) u kojima infantilnu perspektivu,
kako junaci-naratori sazrevaju, zamenjuje ugao gledanja odraslog čove
ka. Osim toga, Marković se dobro snašao u korišćenju različitih žanrovskih
obrazaca, ne dozvoljavajući nijednom da prevlada i ugrozi originalnost na
rativne strukture. Дунђерин, А. нав. дело (http://www.pecat.co.rs/2011/07/
evropski-nadrealizam-veselina-markovica/).
29 „Kao da sam nekoga izneverio, već pukom činjenicom da osećam radost,
da sedim i ćaskam, iako nazirem puteve koji se spajaju baš u ovoj tački.”,
каже Марковићев Владимир. Није ли тај неко – управо сам Читалац, од
носно она његова тежња коју Еко [Есо] назива intentio lectoris – в. Еko,
U (2001) Granice tumačenja, Beograd: Paid eia, 2001. Притом, не само да
се деконструише лик (барем онај који је читалац могао пратити све до
самог краја романа), већ и једна интерпретативна пракса, сходно којој
овакав завршетак романа делује сентиментално-мелодрамски.
30 Marković, V. нав. дело, стр. 158.
31 Исто.
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Чак ни разумевање малограђанске средине није много под
ношљивије од тог:
Sećam se dve devojčice iz moje škole, koje su bile pune razu
mevanja za sve što kažem, pa makar to bilo suprotno od ono
ga što sam govorila prethodnog dana, kada su takođe bile
pune razumevanja. Tolika uslužnost bi mi se smučila, jer me
u istoj meri kao i nipodaštavanje podseća na moj nedostatak,
pa bih tražila društvo onih koji su me odbacivali. S njima sam
bar znala kako da se nosim.32
Њено неуклапање у нормативне идентитете какве испису
је дискурс културе коме она припада, понајбоље се види
у потреби да буде окружена особама које је не прихватају,
будући да су, у таквој подели улога, њене позиције јасне,
као и стратегија / тип односа. Ситуирање овог лика у про
сторно-временске оквире који би одговарали, рецимо, не
кој скандинавској земљи (намерна неодр еђеност у одсуству
именовања назива града као да доприноси појачању фикци
оналности тог света) осамдесетих година прошлог века је
послужило за „temeljnu refleksiju o statusu svih ’drugih’, a na
ročito onih koji koji doživljavaju represiju u društvenom i kul
turnom prostoru s obzirom na njihovo nepristajanje na nametnu
te obrasce – arbitrarno utvrđene”33 улоге. И док се Владими
ров старији брат опредељује за антирелигиозну, самониклу
идеологију, односно својеврсно богоборство и повлачење из
света, Владимир и Валентина прихватају своју различитост,
али и једно друго. Притом, прихватајући сопствени пара
доксални положај, они прихватају и свет у коме су јер „nema
dakle, kulture bez ideologije, što takođe znači da je subjekat (a
ne pojedinac) sputan iluzornom svešću sopstvene slobode (‘ono
sam što želim da budem’), a istovremeno je samo zarobljenik
simboličke kulture u kojoj učestvuje”.34 Слобода се, стога, кон
ституише као привид, а тек прихватање те илузије са собом
доноси живот између задатости и испитивања богатог низа
комбинаторичких могућности, датих у Епилогу:
Ništa nije rekao.
Dvadeset šest godina je iza mene. Koliko li ih je ispred? Si
gurno ne toliko. Kada još dvadeset šest godina prođe, ja ću
biti mrtva, a on ko zna gde. Ušla sam u predgrađe smrti, i
ponekad se jako bojim. Tada kažem sebi – čitave godine su
još uvek nedodirnute. Jednog dana će mi otkazati neki od
32 Исто.
33 Bužinjska, A. i Markovski, M. P. (2009) Književne teorije XX veka, Beograd:
Službeni glasnik, стр. 502.
34 Bužinjska, A. i Markovski, M. P. нав. дело, стр. 586.

185

ДРАГОЉУБ Ж. ПЕРИЋ
unutrašnjih organa, ali taj dan je daleko. Sutra popodne mo
raću da se vratim u grad, jer će preksutra biti vreme da ležim
u plavoj svetlosti, ali i ti dani su daleko. Sedećemo u restora
nu, razgovaraćemo, sumrak će padati, ljudi će dolaziti i od
laziti, na recepciji ću dobiti ključ, potom ću se popeti u sobu,
istuširati se, oprati zube i uraditi još desetinu takvih običnih
stvari, naizgled nebitnih, ali zapravo dragocenih, jer u sebi
sadrže vreme.
Onda će doći vreme za spavanje. Možda će on otići već večeras.
Možda će ostati u hotelu, ali ćemo samo ležati, svako u svojoj
sobi, a sutra otići, svako na svoju stranu. A možda ćemo voditi
ljubav.35
Дијапазон могућности избора остаје отворен – у складу с
постмодернистичким нелинеарним / хипертекстовним за
вршецима романа.36 Стога, погрешна су сва она тумачења
која предност дају једном тумачењу краја дела (нпр. мело
драмско-сентименталистичком) науштрб неког другог:
Priče Vladimira i Valentine uliće se u nekoliko navrata u isti
narativni rukavac, poslednji put u epilogu romana, kada izne
nada u idiličnoj atmosferi dolazi do još jednog neočekivanog
obrta – emotivnog zbližavanja junaka koje će možda, kako
naslućuje Valentina, završiti vođenjem ljubavi. Ovakav zavr
šetak romana, u kojem se mogu uočiti i konture ljubavne me
lodrame, donekle može da označi izlazak junaka iz začaranog
kruga slučajnosti i nužnosti, te da predstavi naznaku zametka
njihove slobodne volje, koju do tada, dok nisu razmenili is
kustva o različitosti, prinuđeni da žive sa posledicama ma
lo verovatnih događaja, nisu ispoljavali. Međutim, sam čin
seksualnog opštenja za junake koji su poput njihovog tvorca
dosledni ateis ti, može da predstavlja samo kratkotrajni tre
nutak sreće posle kojeg će ponovo, užasnuti, okrenuti glavu
ka praznini. U tom smislu, iznenadni optimistički obrt, usled
kojeg egzistencijalistički bunt i krik odjednom ustupa mesto
sentimentalističkoj patetici, nije baš najsrećnije rešenje (De
us eks mašina), mada je u skladu sa principom verovatnoće
(jedan u milion).37
Саодносно томе, „у оба случаја интерпретација [...] одсту
па од себе саме, јер да би се наметнула мора развијати
интерпретацију која јој се супротставља”38, односно саму
35 Marković, V. нав. дело, стр. 360–361, истакао Д. П.
36 Упoредити: Татаренко, А. нав. дело, стр. 301.
37 Дунђерин, А. нав. дело.
38 Луси, Н. Реторичко читање, у: Књижевна реторика, приредио Радовић,
М. (2008), Београд: Службени гласник, стр. 173.
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себе деконструише, што у читању није случај. Ако не посто
ји број „коначних завршетака”, тим пре не би смео посто
јати ни само један (привилеговани) интерпретативни став
о њима, који је, нужно, конструисан. Уместо тога, ова неја
сноћа у погледу краја дела, тј. сусрет с два или више једнако
вредна тумачења једино би се дала разрешити превазила
жењем „или-или” релације (између ова два лика, субјекта
и објекта, читаоца и текста, света дела и света реалности).
Нејасноћа коју генерише Владимирово ћутање (Ništa nije
rekao) допушта реализацију било којег од Валентининих
„можда”, што омогућава де мановско „узајамно поништава
ње” (привидних) бинарних опозиција, односно ширење зна
чењских могућности откривањем „супротстављених снага
које формирају значење текста”39.

Крваво зелено Ивана Бачића40 или 
другачији поглед на све(т)
Овај првенац младог аутора, пажљиво компонован и опре
зно наративно вођен, далеко је од тога да би се могао сма
трати почетничким романом. Одабравши наративну страте
гију аукторијалног приповедања41 у коме је персонални при
поведач (који претендује, псеудодокументарним поступком,
да истисне аутора, али у томе, наравно, не успева) естетскилитерарно мотивисан (он је бивши полицајац, инспектор,
записничар истражног судије – где је и налетео на „досије
једног неуобичајеног случаја”)42, он заузима такву позицију
која је негде на међи света дела и реалности, чиме се деста
билизује граница између текста и стварности и уводи своје
врсна означитељска напетост – није ли приказани туробни
свет управо – стварност у којој ми живимо?!
Писан у неореалистичком маниру, роман Ивана Бачића ипак
се поставља као супериоран у односу на друге романе тог
проседеа (рецимо, Канџе М. Видојковића). Чак, извесна
језичка незграпност43 која се дâ уочити током читавог ро
мана као да је литерарно мотивисана и условљена ликом
главног приповедача:
39 Kaler, Dž. нав. дело, стр. 144.
40 Сви даљи наводи у тексту биће дати према: Bačić, I. (2015) Krvavo zele
no, Beograd: Nova poetika – Argus books & Magazines.
41 Терминологија која се односи на форме приповедања и наративне ситуа
ције преузета је од немачког наратолога Франца Штанцла [Stanzel] – ви
дети: Штанцл, Ф. (1987) Типичне форме романа, Нови Сад: Књижевна
заједница Новог Сада.
42 Bačić, I. нав. дело, стр. 9.
43 Роман у извесној мери оптерећује мноштво лекторских пропуста, који,
опет, указују на одсуство професионализма у раду идавача овог романа.

187

ДРАГОЉУБ Ж. ПЕРИЋ
Roman jeste ispisan gotovo zapisničarski, hladno, namerno
šturo, bez preteranih ulaženja u dubine osećanja, jer ga pi
še, kako je i naznačeno u nastavku one prve rečenice, bivši
policajac, zapisničar sa suđenja, objektivni posmatrač, rekla
bih stravičnih događaja i isprepletanih sudbina koje samo ži
vot može da ukrsti, a pisac mudro da iskombinuje i poveže u
celinu.44
Стога, такво литерарно транспоновање животних реалија
постаје моделативно у односу на читаву (не само литерар
ну) стварност, као и појединца у њој: „Ми смо увек унутар/
изван текстуалности, јер текстуалност омогућава да кажемо
све о индивидуи, укључујући и то да је индивидуа неизре
цива, што је најубедљивија ствар коју можемо да кажемо о
индивидуам
 а”.45
Главни лик Бачићевог романа је млади сликар далтониста,
Страхиња. Чудо од детета, које је већ у шестој години мае
стрално савладало фигуралност и осећај простора, сав свет
види у нијансама плаве и жуте, не распознајући притом зе
лени и црвени део спектра, и уједно се трудећи да тај свој
недостатак надомести учењем. Своју различитост тешко му
је било, већ од раног детињства, да објасни друговима:
Milana je to još više zbunilo jer kako je moguće da neko ne
razlikuje samo dve boje, i zašto ne pije lekove kada je bo
lestan? Strahinja mu je potom objasnio da za tu bolest ne
postoji lek, da jednostavno mora da nauči koji su predmeti
crveni, a koji zeleni i tako mora da slika. Međutim, Milan je
i dalje verovao da mora postojati neka vakcina kojom se to
može izlečiti.46
Ово неразумевање исходиште је настојања да се свака раз
личитост излечи, вакцином, или другим репресивним мера
ма, нпр. ликовнокритичком нормом (која ће одбацити све
што није у складу с поет ичким каноном који је она кодифи
ковала – па тако и читав Страхињин опус) или било којим
другим мерама које имају за циљ да се индивидуа саобрази
стандардима нормативног идентитета.
Међутим, у привредном, економском, образовном, етич
ком, као и сваколиком другом погледу грађанским ратовима
и инфлацијама девастираном друштву (каквим, се у рома
ну, приказује АП Војводина – од лета 1990. до маја месеца
2012. – наративном времену романа) у коме мало шта још
44	 Volk, M. Rekvijem Ivana Bačića, predgovor u: Bačić, I. (2015) Krvavo zele
no, Beograd: Nova poetika – Argus books & Magazines, str. 5.
45	 Луси, Н. нав. дело, стр. 180.
46	 Bačić, I. нав. дело, стр. 32.
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функционише, наметање било какве норме постаје израз
лицемерја заједнице у односу на све оне (младе) људе ко
јима она није пружила пр(а)ву шансу. Главни лик, зато, по
стаје симболичка фигура – парадигма свих оних одбачених
талентованих младих људи. Приликом организације пост
хумне изложбе његових радова, у Кули (његовом родном
граду), Наташа објашњава реторику назива изложбе – Кр
ваво зелено – реквијем једној младости (уједно и наслова
романа):
„Strahinja je, kao što vam je već možda poznato, bio daltoni
sta. Nije razlikovao crvenu i zelenu boju,” govorila je Nataša.
„Zbog tog hendikepa nije primljen u srednju grafičku školu,
kao ni na umetničku akademiju. Strahinja je umro mlad, otud
zeleno. Međutim, zeleno ne predstavlja samo njega, već či
tavu jednu generaciju mladih, koji su stradali u ovom sulu
dom, naopakom vremenu. Strahinjin život bio je težak, stra
šan, mukotrpan, jednom rečju – krvav; otuda krvavo u nazivu.
Ipak, verujem da će svako naći već neku svoju simboliku u
nazivu.”47
Ово редуковање симболике наслова припада перспективи
главног женског лика, Наташи, Страхињиној девојци, и,
по свему судећи, будућој мајци њиховог детета и не би је
требало изједначавати нити с intentio lectoris ни с intentio
auctoris.48 Овај лик, сведен на стрпљиву и толерантну Стра
хињину пратиљу, младу музичарку и једину која има вере
у Страхињин таленат није добио могућност пуне индиви
дуализације, односно само је уобличен на нивоу персона
лизације и у извесној мери схематизован.
За разлику од ње, Страхиња добија пуну индивидуализаци
ју, остварену, пре свега, посредством своје различитости, не
уклапања, а потом и противречности карактера који из тога
проистиче (он дубоко у себи жели да буде прихваћен, а ујед
но постепено сам одбацује све себи блиске људе, не марећи
за њихове жеље и потребе). Монструозна освета над вла
диком, кога (у наративном току који прераста у трагање за
непознатим починиоцем сексуалног злостављања над два
наестогодишњим Страхињом) на крају, на основу тетоваже,
препознаје као свог силоватеља, изискује приступ који би
измирио психоан
 алитичке премисе, склоне да у овом чину
виде избој Страхињине праве природе, где се он, коначно,
поистовећује с агресором, допустивши да зло које припада
опресивном свету, на крају, постане део његове сопствене
природе и могућих социокултурних читања, склоних да у
47 Исто, стр. 215.
48 Еko, В. нав. дело.
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Страхињи виде жртву друштва. Стога би и овом сегменту
текста требало приступити деконструктивистички и бити
изнад ових (привидно) противречних читања, деридијан
ским укидањем било позитивног, било негативног квалифи
ковања овог чина, чије би право значење требало тражити
тек у релацији према другим чиновима.
Страхиња укида зло из свог непосредног окружења тиме
што убија владику, а потом (знајући да је алергичан на ри
бу), симболичком причести рибом, на Велики петак, у за
твору, извршава самоубиство, симболички се искупљујући
овим чином и остављајући свету своје најбоље – слике (зло
употребљене у материјалистичкој култури као и он сам –
као средство за прикривање транспорта кокаина). Постхум
на изложба Страхињиних слика представља, уједно, симбо
лички чин (научно-технолошког) обесвећења тајне његове
уметности:
„Slideshow, na ovom monitoru, prikazuje sve izložene slike
provučene kroz Chromatic Visual Simulator, koji je razvio
japanski naučnik, Kazunori Asada. Simulator je dostupan za
android i iphone uređaje, možete ga besplatno uzeti i pogle
dati slike direktno vašom kamerom. Naim
 e, za vas koji niste
upoznati, Strahinja je bio daltonista. Preciznije, njegov vid
patio je od deuteranopia oblika daltonizma, i onemogućavao
mu je da vidi crvenu i zelenu boju [...] To se, naravno nije
odrazilo na njegovo slikanje, ali jeste – na njegovo školova
nje. Zbog svog hendikepa, Strahinja nije primljen na likovnu
akademiju i nikad nije postao akademski slikar, iako svojim
delima zaslužuje mesto među njima. Ipak, simulator koji je
razvio gospodin Asada, omogućava nama, koji imamo nor
malan vid, da svet pogledamo očima onih koji vide drugačije.
Stoga, da bismo u potpunosti razumeli Strahinjine slike, mo
ramo ih pogledati njegovim očima.”49
Но, читалац не мора пристати на то да прихвати virtual tour
који је понуђен посетиоцима ове изложбе. Међутим, он не
може а да на препозна референце из реалности – распад
СФРЈ, злочине на Косову, преживљавање од шверца горива
и цигарета, све до тракторских блокада по Војводини. Изла
зећи из приче бившег полицајца, посветом која, привидно,
не припада роману, аутор се, у својеврсној пансемиози, по
играва стратегијама означитељских пракси, тако да се сам
роман, на крају, уобличава у интерпретацију нашег друштва
и времена, тачније – његову оштру критику.50
49 Исто, стр. 217.
50 Посвета завршава реченицом: „U znak sećanja na svog ujaka, Zoltana Prel
la, da se njegovo ime nikada ne zaboravi, a ujedno u znak svih čiji su životi
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Различитих уметничких израза и домета, поет ичких пара
дигми на којима су уобличени, ови романи, осим очигледне
тематске сличности (која, само на површно читање, изгледа
као оријентација ка бизарном), имају још једну, свима има
нентну особину. Сва три романа приказану болест користе
као полазиште за разматрање Различитости у контексту
премиса које се за њу везују у грађанском друштву с кра
ја ХХ, односно почетка ХХI века, сходно којима „други” и
другачији постају не више заробљеници те различитости,
већ културе саме и улога које им она додељује, тиме их сим
болички подјармљујући.51 На тај начин, разматрани романи
постају критика културе саме, односно њених конвенција о
„другима” и другачијима.
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NARRATIVE STRATEGIES IN PORTRAYING  
CHARACTERS WITH DISORDERS IN THE SERBIAN
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Abstract
This paper considers different narrative strategies and manners of
modelling characters with various disorders as the “other” in the
Serbian novel at the beginning of 21st century, in the context of the
post-postmodernist poetics and the post-structural (Foucauldiandeconstructionist) interpretative paradigm. Even though at first glance
it seems that such interest of novelists provides proof for a crisis of
narration exhausted in an interest in the bizarre, the case is quite the
opposite. The results show that the differences of this kind in the novels
in question are depicted not as stigmatization, but as a struggle for the
right of having one’s own identity, regardless of the fact it does not meet
the normative identity standards.
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ВРЕМЕ КРИЗА
Сажетак: Роман Време чуда Борислава Пекића почива на чвр
стом међусобном односу идеологије и нарације. С обзиром да се
не може приповедати о идеологији с неут
 ралног и објективног
становишта, биће детаљно анализирана релација у којој се на
лазе идеологија романа и идеологија у роману. Образложиће се
на који начин наративне стратегије истовремено представљају
средство спровођења идеолошких захтева, али и средство њихове
дезинтеграције. У раду ће се претежно користити терминологи
ја Луја Алтисера (Louis Althusser) у домену идеологије, а у доме
ну наратологије, терминологија Жерар Женета (Gérard Genette).
У закључним разматрањима биће истакнута теза да у извесној
мери криза нарације која је захватила савремену књижевност по
чива на негирању виталистичке везе (приказане у роману) између
идеологије и приповедања.
Кључне речи: идеологија, наративне технике, интерпелација

Нарација почива на претпоставци да је живот подложан раз
умевању и у њеној природи је да казује какве су ствари и
зашто. Међутим, савремена друштвена ситуац
 ија и идеоло
шка систематизација света сабија људску свест на тако мали
простор одакле живот нужно изгледа несводив. Притисак на
наративне конструкције с геополитичког врха утолико је ја
чи уколико је простор за слободну обраду неизрецивог ма
ња. Српска књижевна сцена посегнула је за приповедањем у
првом лицу у нади да се субјективној интерпретацији света
не могу наметнути границе, али суочила се с ситуац
 ијом на
гомилавања бесмисла. Наратив је почео да се урушава сам
од себе.
Парадоксално, идеологија представља чврст ослонац нара
цији као референтна вредност у односу на коју нарација ор
ганизује свој садржај, но с друге стране, она је и њена најве
ћа коб. Идеологија изнутра, као наративни стожер, омогућу
је стабилну структуру, али као диктат споља доводи наратив
у шизофрену ситуац
 ију услед које се губи компас. Време
криза је време када је немогуће говорити о стварима и бити
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сигуран да оно о чему говоримо постоји. Време криза тра
је протеклих пар деценија у различитом облику и готово је
узалудно анализирати кризу унутар ње саме. Но, уколико се
издигнемо изнад наметнутог наративног хоризонта, можемо
препознати благу вест о кризама које следе унутар романа
објављеног 1965. године – „Време чуда” Борислава Пекића.
Обновљени модернизам добија нарочити замах у српској
прози раних шездесетих година двадесетог века када је об
јављен роман „Време чуда”, а иновативност самог романа
отвара простор унутар српске књижевне традиције за ин
тегралну поет ику и књижевни опус Б. Пекића. Роман „Вре
ме чуда” припада својеврсном уметничком правцу „писања
поет ике”, за који је сипмтоматично да акумулирано знање
о свету и туђи текст у својству алузивног оквира „замењу
је““сам свет.1 Сам роман не пати од бољке која захвата са
времену књижевност и има изразито стабилну наративну
структуру и чврсту композицију. Управо та стаменост омо
гућава стваралачке поступке попут деканонизације, деми
тизације и демистификације затворених мисаоних система
којим се обликује централна тема – космогонија зла у којој
обитава човекова слаба нада.2
„Време чуда” стоји у специфичном односу с Новим Заветом.
Хипертекстуалност (Gérard Genette) представља књижевни
феномен који се манифестује путем појаве да се два текста
(или више) и остали артефакти налазе у својеврсној тесној
међусобној вези, а да се при томе један текст не може назвати
пуким одјеком другог. Сам однос између хипертекста и хи
потекста не заснива се само на цитатима и алузијама, већ је
однос утемељен и поступцима као што су трансформација,
модификација, елаборација и проширивање.
Интерактивна спрега између два текста ствара поље на коме
се огледа међусобна повезаност између идеологије и нара
ције. На први поглед може се рећи да пекићевска параболич
на мисао критикује хришћанско учење, но заправо, чинећи
смешном хришћанску догму, Пекић контекстуализује тота
литаризам и социјалистичко-комунистичку идеологију, док
у крајњој инстанци, демистификује вечне принципе идеоло
гије. Оно што нас занима јесте форма идеологије а приори и
корелативна веза с наративним стратегијама.

1 Пијановић, П. Ново читање Б. Пекића, у: Поетика Борислава Пекића
– преплитање жанрова, приредио Пијановић, П. и Јерков, А. (2009),
Београд: Службени гласник, стр. 25.
2 Пијановић, П. (1991) Поетика романа Борислава Пекића, Београд:
Просвета, стр. 289.
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Идеологија нема историју.3 Идеологија представља аисто
ријску категорију и омниисторијску реалност, у смислу да
су структура и функционисање непроменљиви и присутни
у истој форми кроз оно што називамо историјом.4 Постоје
различите дефиниције шта је то идеологија, али посматра
ње идеологије као „представе” имагинарног односа индиви
дуа према њиховим реалним условима егзистенције5, чини
нам се најближе стварном стању ствари. Ови имагинарни
односи, тзв. погледи на свет, иако представљају илузију и
не кореспондирају са стварношћу, на један специфичан на
чин ипак алудирају на ту исту реалност.6 Луј Алтисер (Louis
Althusser) у свом раду „Идеологија и државни идеолошки
апарати” наглашава да идеологија у својој нужно имагинар
ној деформацији не представља постојеће производне од
носе, већ однос индивидуе према постојећим производним
релацијама. У даљем испитивању долази до открића да иако
по природи имагинарна, идеологија увек егзистира у прак
си из чега произилази да је њена егзистенција материјална.
Луј Алтисер уводи појам интерпелације који се односи на
идеолошки позив који се кроз идеолошку праксу и идеоло
шке чинове упућује појединцу, а чијим прихватањем поједи
нац улази у сферу доминантних представа и тиме стиче кул
турни (идеолошки) идентитет. Моменат препознавања да је
позив баш њему упућен, а не неком другом, чини од индиви
дуе која се препознала јединствен (идеолошки) субјекат. Л.
Алтисер често наводи као пример полицијско заустављање
„Хеј, ти!” приликом ког ће дотична особа препознати да је
позив баш њој, а не неком другом појединцу, упућен. Да
кле, у тренутку препознавања долази до трансформације и
регрутације индивидуе у јединствен субјекат, а уколико до
препознавања не дође, то није добро.
У роману „Време чуда” системски је приказано шта се деша
ва у случајевима када индивидуа не препознаје идеолошку
интерпелацију. У неком крајње баналном свођењу фабула
тивног низа унутар романа, добијамо ситуац
 ију у којој на
идеолошки позив у форми „Хеј, ти, што вапиш за чудом!”,
индивидуа одговара „А ко то?”.
У роману се демистификује дискурзивно идеолошко дело
вање и разоткрива се идеолошки механизам заснован на
семио-техници кажњавања и умећу предочавања. Другим
3 Алтисер, Л. (2009) Идеологија и државни идеолошки апарати, Београд:
Карпос, стр. 48.
4 Исто, стр. 50.
5 Исто, стр. 53.
6 Исто.
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речима, Исусова чуда уместо да представљају благослов с
неба и величину божанског милосрђа, будући нежељена,
откривају се као претежно телесни облици кажњавања над
индивидуалцима који не прихватају уврежени систем вред
ности. Предочен је персонални доживљај чуда као трауме
унутар наратива. Проговориће онај који није то тражио,
прогледаће онај који није то желео, проходаће онај који је
то избегавао, а они (народ) који видеше шта се на њихове
очи зби, дивљаху се врло, и човеку који то учини вероваху да
долази у име Господа, чији је јединородни Син, да их избави
од греха и невоље сваколике, и да их чисте преда у наручје
неба7.
Слободна људска воља може бити слободна само у оној ме
ри у којој се поклапа са идеолошки детерминисаном слобо
дом – домет слободе се огледа у слободном потчињавању
владајућој идеологији. У роману се приказује обележено и
кажњено (прилагођено) тело и ефекат који произилази из
вештог утицања на обраду информација, односно, перцеп
цију већине.
Човек је идеолошка животиња по природи8 представља
став који објашњава потребу већине да усваја имагинарне
представе света око себе. Човек је заправо биће без ослон
ца, и као такво, по инерцији тежи систематизованој идејној
структури унутар које ће моћи да утемељи и осмисли своју
властиту егзистенцију. Немање свести о идеолошкој приро
ди (било ког) система идеја, нагони човека да материјално
егзистирање идеологије кроз праксу и апарате посматра као
ствари по себи, као реалне чињенице. У том случају, добро
за мене мора бити добро и за другог.
Идеолошко умеће предочавања почива на манипулацији од
носима између означитеља и означеног. Означитељ задржа
ва значење из првобитне релације, али се преноси и озна
чава нешто сасвим друго. Таквим поступањем долази до
мимикрије најпре веома важног удела намере у домену мо
ралног деловања, а затим се нарушава и право појединачних
избора. Чуда се не спроводе да би отклонила патњу човека
и да би учинила добро, она се спроводе јер то тако мора, јер
то захтева идеологија старозаветног текста.     
Злоупотребом разних појмова креира се низ представа ко
је врлину одржавају као такву, а затим преображавају и ма
скирају оно што њоме бива означено. У поглављу „Смрт
на Морији” представа о бризи за човеково здравље ће бити
7 Пекић, Б. (2012) Време чуда, Београд: Лагуна, стр. 355.
8 Алтисер, Л. нав. дело, стр. 65.
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раскринкана као императив принудног рада који није у слу
жби човечијег благостања, већ у служби оних на позицији
израбљивача. Захваљујући чуду, Варлаам из Раматаима ће
проходати и његов срећан просјачки живот биће окончан у
ефраимском рудокопу далеко од Јерусалима, где ће за бед
ну надницу, ни принети просјачкој заради, аргатовати од
црног јутра до још црње вечери9.
Чуда бивају разоткривена као сила која не узима у обзир чо
века и његове потребе, већ циљ који треба да се постигне.
Међу крајњим резултатима и јесте потврђивање парцијал
них интереса као општих, што представља основну карак
теристику непроменљивог идеолошког устројства. Физич
ка способност и рад као благослов само су једна од многих
премиса комунистичко-социјалистичке идеологије која би
вају демаскирана у роману „Време чуда”. Међутим, контек
стуализујући и критикујући комунистичко-социјалистич
ку догму, Пекић ипак на централној идеји хришћанства –
идеји о спасењу – показује фундаментални принцип вечног
идеолошког механизма.
Луј Алтисер анализира хришћанску идеологију и примећу
је да Бог као Субјект (Ја сам онај који јесам, тј. Субјекат
par excellence) интерпелира субјекте-саговорнике, и на тај
начин они постају његова огледала, његови одрази. Струк
тура идеологије која интерпелира индивидуе као субјекте у
име Јединственог и Апсолутног субјекта, јесте спекуларна,
тј. огледална структура. Апсолутни Субјекат заузима једин
ствено место Центра и интерпелира бесконачно мноштво
индивидуа као субјекте.10 Поједини јунаци романа „Време
чуда” су се препознали и прихватили идеолошку интерпе
лацију. Чин прихватања најбоље се огледа у Јудином пона
шању. Јуда нек се збуде режира чуда према старозаветном
тексту и таквим поступањем открива причу као нешто што
се може преносити из медија у медиј11.
Обрнута мимеза, за разлику од мимезе, заснива се на подра
жавању речи. Принцип обрнуте мимезе препознаје се у до
следном превођењу исприповеданих (антиципираних) до
гађаја у стварносни регистар, зарад остваривања централне
идеје о спасењу човечанства. Оно на шта треба обратити па
жњу јесу сигнали који указују на заметак идеологије и иде
олошких механизама унутар максиме у почетку беше Реч.
Најпре реч, текст у најширем смислу, а потом материјална
9 Пекић, Б. нав. дело, стр. 355.
10 Алтисер, Л. нав. дело, стр. 77.
11 Римон-Кенан, Ш. (2007) Наративна проза, Београд: Народна књига –
Алфа, стр. 17.
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реалност. Али реч је оно што јесте, и не може бити ништа
друго, а човекова тежња да реч постане искуство отвара
простор за деловање идеологије као имагинарне представе
односа индивидуа према реалним условима егзистенције.
Улаже се огромна енергија и напор да се транспонује реч у
дело, да се идеја отелотвори, односно, да се одржи илузија
остварених речи.
Међутим, нема ничег на овом свету што се није удаљило
од своје идеје (Blais e Pascal), па и од речи. Негативна ко
нотација произилази не из саме потребе човека да оствари
текст, већ из последица које су неизбежне приликом опсе
сивног поступања. Страшна је заробљеност унутар затворе
ног мисаоног обрасца, али је још страшнија немогућност да
се разуме да је језички низ који ствара текст увек линеар ан
и да почива увек на каузалном принципу где једно следи иза
другог, насупрот реалној егзистенцији која је истовремена и
свеобухватна. Због тога ће увек текст остати текст, а живот
нешто сасвим друго.
Спасење света представља динамички мотив у роману,
узрок је и циљ целокупном развојном току романа. Предста
вља парцијални интерес као општи у оној мери у којој Јуда
препознаје да тако треба да буде, да тако бити мора, да је
тако најбоље за све. Индивидуално се поставља као цена и
колатерална штета на путу најбољем од свих путева.
Дакле, супротстављају се два начела, с једне стране инди
видуалност као мера света, а с друге, тоталитарност и из
једначавање у масовности као апсолутне вредности. У том
стремљењу ка тоталитету, низање чуда према старозаветној
речи се приказује и као поступак аналоган истражном по
ступку инквизиције у средњем веку. Истина о васкрсењу и
спасењу света је већ позната као таква, само је треба потвр
дити. Принцип крив док се не докаже невиност, а не невин
док се не докаже супротно, чуда организује с једне стра
не, као процес доказивања, а са друге стране, као мучење/
кажњавање. Доказни материјал јесте физичко тело, но, оно
у самом процесу поприма још неке особине и функције.
Казна је у оквирима различитих друштвених модела претр
пела бројне промене приликом одређивања казнене сврхо
витости, али у раним друштвеним организацијама имала је
претежно корективну функцију. Казном се сузбијао злочин,
односно, све социјалне абнормалности и аномалије. А са
мо нормирање шта представља друштвени деформитет, а
шта не, спроводило се и спроводи се путем владајуће иде
ологије. Будући да су сва приказана чуда у роману изврше
на над појединцима чија уверења и потребе одступају од
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уврежених, њихов злочин се лоцира не у самим чињеница
ма да немају могућност да говоре, гледају, ходају, итд., већ
што у томе уживају. На тај начин, они не признају идеале
који претендују да буду идеали свих и тиме се нарушава де
ловање идеологије изнутра. Појединци су казном насилно
и неопозиво осакаћени по мери властитог злочина, а њихова
слободна воља укинута зарад сузбијања индивидуалности.
Циљ неопозивог кажњавања јесте интеграција друштвеног
тела ради лакшег идеолошког манипулисања.
Но поврх свега – осим што се кажњавањем физичког тела
ствара јединствено и једноумно друштвено тело, истовреме
но се појединачно физичко тело претвара у наративно те
ло. Телесност постаје означитељ, односно место на којем је
написана порука.12
Субверзивно деловање идеологије заснива се на коришће
њу тела као најмање јединице значења. Повезана у одређени
сукцесивни ред, тела творе означитељски ланац идеологије.
Такав означитељски ланац представља границе и окове илу
зије унутар које се креће појединац – златни кавез идеологи
је. Да би били интегрисани у јединствено друштвено тело,
индивидуалци у роману казном бивају одељени од свог тела
као од другог и доживљај сопственог тела се претвара у до
живљај страног, неразумљивог, туђег. У поглављу „Чудо у
Магдали”, које можда најверније приказује терор над путе
ношћу, описане су муке Марије Магдалене и њој сличних:
Тело нам као сужањ беше стегнуто гвозденим веригама
чуда.13
Казна и порука бивају спојене у наративном телу, а оно за
шта се испоставља да превазилази размере засебних епоха
и историјских интервала јесте просторни статус тела. Лаза
рево тело постаје прототип сваког тела над којим се врши
насиље више силе:
Он(о) је поста(л)о величанствено поприште битке за спа
сење света. Његово јадно, старачко, измрвљено тело, које
је у равној мери искусило болове умирања и болове понов
ног рађања, тако да их је једва разликовало, беше поста
ло савремена долина Или, о коју су се газећи је отимали:
некад војска Израиљаца и Филистејаца, данас садукеја и
хришћана, сутра ко зна чија.14

12 Брукс, П. (2000) Тело и приповедање, Часопис за књижевност и култу
ру, и друштвена питања – Реч бр. 57/3, стр. 263.
13 Пекић, Б. нав. дело, стр. 189
14 Исто, стр. 257.
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Претварањем физичког тела у наративно активира се спе
цифични однос између тела и речи: тела су инструменти
речи, груба оруђа судбине15. Осакаћена (наративна) тела ин
дивидуалаца постају простор за исписивање идеолошких
порука: видите, чуда су могућа, васкрсење је истина, живе
ћемо дуго у једнакости и раду. Умеће предочавања је суп
тилна дисциплина и огледа се у специфичном знаковном
манипулисању. Међутим, и сам роман „Време чуда“ пред
ставља својеврсно знаковно манипулисање. Шта се догађа
се идејном подлогом коју заступа текст? Каква је идеологија
текста насупрот критикованој идеологији у тексту?
Идеологија текста, услед демистификације идеологије
једнакости и осакаћеног (наративног) тела, истовремено
намеће свој вредносни регистар и сопствену интерпретаци
ју. Приповедач се налази на позицији оног што организује
видно поље и не може се игнорисати чињеница да говори
искључиво о појединцима што чуда доживеше као трауму.
То не значи да доживљај тих појединаца није такав, али исто
тако не значи ни да је доживљај свих што осетише снагу и
моћ чуда такав. Приповедач прави избор, односно, под ма
ском да представља тоталитет света он бира сегменте ко
ји ће бити виђени кроз његов говор и интерпретирани на
одговарајући начин.
Нарација по инерцији тежи синтези, целини, смислу, а то
значи само да се по инерцији наративни текст усмерава
ка затвореном систему мишљења. Долази до парадоксал
не ситуац
 ије у којој наратор покушава да осуди затворене
мисаоне обрасце правећи други затворени мисаони образац.
Међутим, Пекић честим променама наративних техника не
допушта да се текст сасвим затвори у једну непроменљиву
целину. Роман „Време чуда” има више различитих наратив
них инстанци. Присутан је мултиперспективизам у поједи
ним поглављима, а у одређеним деловима употребљени су
и Јудини дневнички записи и посланица, написани у првом
лицу.
Ипак, хетеродијегетички приповедач који нити учествује у
причи нити је сведок представља глас који организује нара
тив у већој мери. Поузданост хетеродијегетичког приповеда
ча се може мерити кроз коментаре као ауторитативне описе
фикционалне истине.16 Aуторски коментар наликује тради
ционалном облику ауторских уплитања и објашњавања са
пиједестала општеприхваћених очекивања, са становишта
15 Исто, стр. 269.
16 Римон-Кенан, Ш. нав. дело, стр. 127.
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„гласа јавности”.17 Но, коментар у роману често упућује на
не баш тако неутралног и свезнајућег приповедача.  
Арбитрарност приповедања откривају сигнали попут рекао
бих, ми се овде трудимо да, мада ово није најприкладније
место, користимо га да упознамо читаоца, итд. Наглашен
је труд који наратор улаже да прикаже тоталитет фиктивног
света чиме се релативизује успех истог. Међутим, припове
дач истовремено поседује висок степен самосвести и свести
о приповедању, и тиме успешно маскира своју позицију и
остварује ефекат делимичног поверења код наратора.     
Наратор често проверава проходност комуникативног ка
нала и на тај начин открива своју временску дистанцу и
властити систем резоновања. Коментари које оставља при
кретању на временској оси представљају елементарне једи
нице у функцији креирања идејног света романа, и као та
кви, врше велики утицај на рецепцију текста. Приповедач
најпре својом одлуком шта ће се и из ког угла посматрати,
а затим коментарисањем посматраног, креира захтев који се
упућује читаоцу о позицији коју треба да заузме, уколико
жели да учествује у читању. Наратор упућује идеолошки
позив читаоцу, интерпелацију, a прихватањем овог позива
читалац улази у сферу наметнутих представа и тиме стиче
културни (идеолошки) идентитет.18 Читалац се изједначава
с наратором, калупећи свој идентитет према чистом тек
стуалном конструкту. Референтну вредност има идеологија
индивидуализма.
Као мотив, индивидуализам је угрожен унутар наративне
приповести, а што је већи степен страдања индивидуалаца,
то је интерпелација упућена читаоцу снажнија. Оно што чи
талац не види јесте парадокс у који упада: од њега се захте
ва да препозна заједнички систем вредности и да осуди ау
томатизован одговор на интерпелацију, а управо је читалац
тај који позитивно реаг ује на идеолошки позив без свести
о томе. Читалац бива принуђен да осуди социјалистичкокомунистичку идеологију и афирмише идеологију заснова
ну на начелима индивидуализма.
Али, постоји нешто што ће пореметити такав след и отре
знити читаоца. Приликом финалног окршаја између идеоло
гије о којој се приповеда и идеологије текста, на самом кра
ју фабулативног низа, долази до неочекиваног разрешења.
Наиме, Исусово бекство представља једини (некажњени)
17 Јеремић, Љ. (2007) О српским писцима, Нови Сад: Српска књижевна
задруга, стр. 242.
18 Бужињска, А. и Марковски, М. П. (2009) Књижевне теорије XX века,
Београд: Службени гласник, стр. 586.
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индивидуални чин у роману, и као такав, симболички одра
жава победу идеологије текста. Исус реаг ује негативно на
интерпелацију и непрепознавањем себе као јединственог су
бјекта, урушава хришћанску/социјалистичко-комунистичку
идеологију изнутра. Успевши да се одупре наметнутој улози
унутар дискурса једнакости, задаје се последњи и коначни
ударац у срж наметнутог система представа.
Идеологија текста је доказала своју превласт, али читалац
не добија сатисфакцију већ болно отрежњење. Исусовим
поступком истовремено се демистификује идеологија инди
видуализма као подједнако антихуманистички систем, дија
метрално супротан основним карактеристикама идеологије
која бива смењена, а опет, њој близак. Идеологија се откри
ва као омнипотентна, вечна и антихуманистичка, без обзира
на садржај за који се залаже.
Наизглед парадоксално, антихуманизам представља горки
талог искуства дубоко укорењен у темеље заједница. Дру
штвена и културна уређења непрекидно производе идеоло
шке представе, јер би у супротном тешко успеле да одрже
заједницу на окупу. Представе и илузије почивају на прин
ципима који представе и илузије одржавају, а не на принци
пима на којима се темељи сам живот. У том смислу, идеоло
гија је антиживотна, па самим тим и антихуманистичка. Ан
тихуманизам се огледа у идеолошком заборављању на чове
ка унутар заједнице због ког и настаје, а очигледан је када
се идеологија налази на сопственом врхунцу и настоји да се
оствари у потпуности. Антихуманизам је својствен идеоло
гији и јавља се као последица тежње ка целовитом и затво
реном систему. Чин Исусовог бекства као врхунац индиви
дуалног делања, у крајњој инстанци, омогућава да се зами
сли песимистичка перспектива идеологије индивидуализма.
Но, роман тим чином откупљује своју слободу.
Идеологија текста остаје непромењена, али уз повремену
смену наративних гласова, релативизацију ауторског комен
тара и на крају, откривањем слободног индивидуалног чина
као подједнако разорног по човечанство – текст унутар своје
идеологије оставља пукотине и на тај начин осујећује по
требу наратива да се заокружи, затвори; осујећује потребу
за тоталитетом. Наративне технике у свом дисконтинуитету
изнутра урушавају апсолут романа. Композициона решења
(епизодна организација фабуларних јединица, слаба пове
заност између појединачних поглавља, концепција двок
њижја, итд.) подједнако учествују у константној разградњи
целине.
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Нарација ствара пукотине слободе у наративном тексту ко
ји неизбежно обилује значењима узглобљеним у различите
идејне системе. Идеологија нужно настаје у процесу припо
ведања, а даље идеолошко одржавање и деловање заснива се
на наративним техникама као примарном оруђу.
Криза у коју је запала нарација данас делом почива на иг
норисању интерактивне везе између идеологије и нарације.
Бежи се од чињенице да је нарација идеолошко средство и
да идеологија произилази из приповедања. Инсистира се на
безидеолошком садржају, што је пука илузија и води ка на
гомилавању бесмисла. Без идеје, а самим тим и идеологи
је као одређеног система идеја, наратив се урушава сам од
себе. Постоји снажна интенција да се означитељски ланац
приближи што више самом појму и да се тако избегну идеј
ни системи, али насупрот очекивањима долази до распли
њавања на неразумљива муцања. Излазак из кризе налази се
у проналажењу праве дистанце између несводиве реалности
која нас окружује и идеја које нас воде. Само на тај начин,
наратив и нарација могу опстати.  
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TIME OF CRISES
Abstract
This paper analyzes a specific relationship between ideology as an antihistorical category and the narratives underlying the novel The Time of
Miracles by Borislav Pekić. It highlights the key features of immutable
and always the same ideological mechanisms, regardless of the contents
of ideas in whose name they act. Among many ideological tools, there
is narration as a primary means to produce an ideological system as an
instrument of action based on the perception of  community. However,
narrative techniques also represent the only means that enables freedom.
By forgetting about the symbiosis of ideology and narrative, the Serbian
literary scene is at a narrative crisis due to its sterile wandering through
the text. The solution out of the crisis is not in ignoring the ideological
nature of storytelling, but in finding the right distance between the
complex reality that surrounds us and the ideas that guide us.
Key words: ideology, narrative techniques, interpellation

Слободанка Ракић Шефер, 
Ледене бобице за ледено вино, уље на платну, 2015.
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НАРАТИВНИ АСПЕКТИ
ХИПЕРТЕКСТА
Сажетак: У раду се истражују наративни аспекти хипертекста
а посебно ахронија и фокализација. Доводи се у питање теза по
којој се база података опире наративу. Супротно томе, база по
датака као знаковни али неуређени систем, стратегијама нара
тологије покреће се у кодирани поредак приче. Наративне лини
је могу бити ограничене само од стране фокализатора (аутора/
читаоца).
Кључне речи: хипертекст, читалац, ахронија, фокализација, код

Увод
Петер Луненфелд (Peter Lunenfeld)1 хипертекст посматра
као алфанумерички текст у коме реч, једанпут дигитали
зована, плута у универзуму поливалентне базе података.
Читање постаје мање праћење а више процес цитирања,
екстракције (кодирања), при чему се скоро тренутно пове
зују одвојени подаци. Ја као атрактор (хватач) постаје језгро
кристализације података на мрежи.
Тед Нелсон (Ted Nelson) је 1960-те дефинисао хипертекст
као не-секвенцијални текст који се грана тако да пружа мо
гућност најбољег читања на интерактивном екрану. То омо
гућује кориснику да направи сопствену путању кроз елек
тронску базу података при чему продукује увек нова значе
ња. Продукција значења у дигиталном окружењу нам отвара
питање ауторства o коме говори Ролан Барт (Roland Barthes)
(писање текста кроз процес читања). Компјутер је постао
машина која креира, складишти, манипулише и испоручује
1 Lunenfeld, P. (2000) Snap to Grid, MIT Press Cambridge, London:
Massachusetts, p. 44.
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алфанумерички текст. Читање је увек линеарно тако да ни
зање речи у низ даје значење. Нелинеарност се огледа у томе
што је материјал презентован нелинеарно и коришћен не
линеарно од стране корисника. То мења концепт реторике
(због начина повезаности чворова информација) јер није
фиксирано где ће пропозиције доћи у релацију са другим
пропозицијама. Хипертекст тако постаје место неодр еђено
сти пропозиција (квантни ефекти) нарушавајући физичко
јединство књиге, као и позиционирање пропозиција унутар
хипертекста. Луненфелд истиче да иако нано-мишљење ре
презентује информацију (или произвољно мале јединице
текста-лексеме) то не значи комплетну атомизацију дискур
са јер су multum in parvo (много у малом) и фрактализација
(mise-en-abyme) саставни делови хипертекстуалног система.
Мise-en-abyme је мини наратив који представља огледање
текста у субтексту, али оно што одликује хипертекстуално
нано-мишљење су наративи без унапред датог плана.
Марина Гржинић2 дефинише хипертекст као мултилинеар
ни и високо интерактивни облик електронског текста, дово
дећи га у везу са компјутерски генерисаном стварношћу тј.
виртуелном реалношћу. Док је за хипертекст важна екстрак
ција информација, за виртуелну стварност конститутивно је
потапање у синтетичко искуство, прецизније, хипертекст се
дефинише путем интерактивног екрана. Виртуелна техно
логија деведесетих довела нас је до интроверзије, истражи
вања нечега што је до сада било невидљиво човековом оку,
као што је улаз у унутрашњу димензију предмета (монитор).
Марина Гржинић наглашава место разликовања хипертек
ста и виртуалне стварности тврдећи да виртуелна реалност
потпуно искључује текст (одричући се језика да би могли
дозвати кинетичко поље телесног кретања и метаморфоза),
док је хипертекст у целини изграђен на језику тежећи сим
боличкој репрезентацији (док ВР тежи феноменологији не
посредног искуства).
Промена културне парадигме деведесетих према Мајклу
Хајму (Michael Heim) значи да се мишљење навикава на не
линеарност хипертекстуалности, са њеним дисконтинуира
ним текстуалним простором. Хипертекст тако постаје зави
сан од просторних метафора, тј. реторика просторности де
финише структуру хипертекста (читалац се креће кроз мре
жу текстова, и сл.) доводећи под знак питања и такве језичке
елементе као што су: реченице, целовите мисли, крај текста.
Хипертекст наглашава активну, креативну и слободну уло
гу читаоца који не следи само текст, већ слободно повезује
2 Gržinić, M. (1998) U redu za virtualni kruh, Zagreb: Meandar, str. 100.
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текстуалне јединице. Хипертекст брише границе између пи
сања и читања, уводи у оптицај децентрирани дискурс, мул
тиауторство, и нелинеарност.
Џорџ Ландоу (George P. Landow)3 хипертекст дефинише
као информациону технологију која се састоји од блокова
текстова (лексија) и електронских линкова који им се при
дружују. Електронски линкови које дефинише хипертекст
везују се за теоријске концепте интертекстуалности Кри
стеве (Julija Kristeva), мултивокалности Бахтина (Михаил
Бахтин), Фукоовим (Michel Foucault) моделом мрежа моћи
и Делез–Гатаријевим (Gilles Deleuze/Felix Guattari) моде
лом ризом-номадског мишљења4. Хипертекст може да се
посматра и као проста, директна веза разних делова текста,
тј. означава: нелинеар ан текстуални објекат који је „неста
билан” и у синтаксичком (гранање ризома) и у семантичком
смислу (читалац сам конструише значења) и који означава
имплементацију идиосинкратичког концепта. Ландоу зами
шља хипертекст као матрицу која садржи бесконачан број
нарација (Ландоу је једно поглавље своје књиге Hypertext
2.0 назвао Reconfiguring narrative).
Теоретичари хипертекста често употребљавају просторне
метафоре да би описали могуће релације између линкова и
текстова (јединица читања): навигација, мапирање, троди
мензионалност, топографија и сл. Упркос томе главна црта
хипертекста је дисконтинуитет: скокови, изненадна поме
рања позиције читаоца унутар текста. Нелинеарност елек
тронског текста путем појмова: алузије, референце, цитата,
повезује се са интертекстуалношћу.5
Нелинеарност електронског текста није жанр, ни тип поет и
ке, ни дискурс, нити троп (јер троп делује на нивоу значења
а не речи) , већ се класификује као тип реторичке фигуре
са подврстама: рачвање, везивање/скокови, пермутација,
3 Landow, G. P. (1994) Hyper / Text / Theory, Baltimore & London: The Johns
Hopkins University Press.
4 Хипертекст се доводи у везу са појмом ризома Делез – Гатарија. Текст
је конципиран као матрица независних али и укрштених дискурса које
читалац мање или више случајно повезује (делове текста или „равни”).
Медијска култура, код Делеза и Гатарија означена је као: култура нома
да, детериторијализације, линије лета, „меких” простора, суперпозици
ја, тј. културе која се, према Лиотару, пре базира на паралогији (језичке
игре) него на парадигми (мета-нарацији).
5 Ако посматрамо МУД (multi-user dungeons тј. вишекорисничке ката
комбе, имагинарни ходници у којима се групе за дискусију сусрећу у
реалном времену) као литерарни објект који пркоси сваком концепту
литерарне теорије, наилазимо на пример ризомалне структуре која се
одликује несталношћу, динамиком, неодр еђеношћу, претраживањем,
играњем улога, корисничком функционалношћу као поет иком.
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рачунање. Класе ових фигура припадају следећој хијерар
хији нелинеарног текста: рачвање, које се налази у простор
но нелинеарном тексту; везивање / скокови, који припадају
слоју хипертекста; пермутација, рачунање, полигенеза, који
се налазе како у детерминисаном, тако и у недетерминиса
ном електронском тексту.

Наративни елементи хипертекста
Питање нелинеарности хипертекста доводи се у везу са на
ратологијом и реториком. Наратив у себи садржи двоструку
временску секвенцу према Жерару Женету (Gerard Genette):
време одређених догађаја и ствари и време када се о њи
ма говори (време означеног и време означитеља). Женетова
расправа о ахронији, поретку, трајању и фреквенци помаже
при временском разликовању између приче као фабуле, на
ратива и дискурса (линеарна организација) тј. причање при
ча о „путовањима актера”. Кореспондирање тачака на лини
ји фабуле и тачака на линији дискурса (приче) може да буде
1 – 1, као што је то у случају телевизије, новина, научних
текстова.
Поредак подразумева везе елемената фабуле и дискурса у
времену, али такође описује везе између читања хипертек
ста и поретка по коме информације постоје ускладиштене и
независне од читања.
Трајање као време потребно да се испричају догађаји
(елементи фабуле) на нивоу дискурса (приче), дели се на:
резиме, елипсу, сцену, издужење и паузу. Резиме и елипса
имају краће трајање од трајања фабуле. Код хипертекста ин
терактивност хипермедија дозвољава кориснику да изабере
брзину, квантитет и квалитет информација. Скок са једног
чвора (лексеме) на други омогућује кориснику да креира ре
зиме и елипсу. Кад се користи категорија сцене, време приче
и дискурса је идентично по трајању.
Издужење се јавља кад је време дискурса дуже од времена
фабуле (slow motion на филму или ток свести у литератури).
Код хипертекста читалац креира издужење помоћу линкова
који нас воде до више информација у оквиру исте теме.
Пауза примењена на хипертекст може да се односи на фото
графску или неку другу илустрацију која не репрезентује ни
један догађај фабуле.
Фреквенција је Женетова трећа категорија наратологије
која се тиче броја референци између линије фабуле и ли
није дискурса, која може бити појединачна, репетитивна,
мултиплицирано сингуларна и итеративна.
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Под појединачном (сингуларном) фреквенцом се подразуме
ва да један елемент дискурса одговара једном елементу фа
буле (синхрони наратив). Код хипертекста сингуларност мо
же да се односи на једну лексију која означава један догађај
који се посећује само једном.
Репетитивност подразумева да се исти догађај у време
ну фабуле појављује више пута у дискурсу (нпр. у кубизму
сликар репрезентује неки објект више пута из различитих
углова). Код хипертекста репетиција се појављује кад се
иста лексија појављује више пута.
Мултиплицирана сингуларност подразумева индивидуалне
али сличне елементе у времену дискурса који одговарају ин
дивидуалним али сличним елементима у времену фабуле.
Еквивалентно, код хипертекста мултиплицирана сингулар
ност добија облик селекције сличних лексија које одговарају
сличним догађајима.
Итерација подразумева да неколико различитих улазних
догађаја фaбуле одговара једном елементу дискурса (приче).
Код хипертекста итерација се огледа у томе што једна лек
сија сажима читав хипертекст, као што је table of contents,
navigation tools и сл.
Пратећи Женетову категоризацију кроз два нивоа (фабуле
– дискурс) може се говорити о трећем нивоу, нивоу дигита
лизованог текста. Овим се намеће питање статуса хипертек
стуалне фикције (Бодријарови симулакруми и симулације)
која се разликује од традиционалне фикције јер се и појам
читаоца, читања и писања променио у хипертексту. Са хи
пертекстуалном фикцијом читалац (киборг као спој човека
и машине) је позван да преузме интерактивну улогу у опера
цији која се може назвати „наративна машинерија”.
Мике Бал (Miek e Bal)6 разрађује теорију која се тиче раз
личитих позиција субјекта у наративним текстовима. За
разлику од Женета (који претпоставља нулти ниво фокали
зације) Мике Бал претпоставља да у сваком приповедном
тексту постоји фокализатор. Осим проблема фокализације,
потребно је уочити и друге елементе наратологије, пре свега
ахронију (и слободни индиректни говор).
Наратологија је теорија приповедних текстова; теорија при
че и приповедања. Границе теорије су дате обележјима која
указују на начин којим је текст склопљен и како функциони
ше. Под текстом се, према Мике Бал, подразумева завршена
целина језичких знакова, а приповедни текст је онај текст у
6 Bal, M. (2000) Naratologija, Beograd: Narodna knjiga.
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којем једна инстанца прича причу. Прича је на један одре
ђени начин презентована фабула. Фабула је серија логично
и хронолошки међусобно повезаних догађаја, који су проу
зроковани или трпе од стране актера.7 Значајна дистинкција
коју прави Мике Бал је та да текст није прича (приповед
ни текст је текст у коме се прича прича). Постоје различити
текстови у којима је испричана иста прича те је дистинкција
оправданија. Полазна тачка за теорију приповедних тексто
ва је разликовање три нивоа: текст, прича и фабула (фабула
− материјал који је прерађен у причу, тј. низ догађаја, где су
елементи фабуле: догађаји, актери, време и место прерађени
у причу).
Текст увек има наративне и ненаративне делове (описни и
аргументативни) који се разликују по томе што једино про
цеси (селекција догађаја) могу бити садржај наративног де
ла текста. Остали елементи (актери, места и ствари − као
објекти) дати су у описима. Текстуална интерференција,
полифонија Бахтина, mise en abume (текст-огледало), про
ширују значење примарног текста али и отвара питање при
поведне инстанце. Приповедна инстанца мора да исприча
причу у којој су приказани догађаји, и од суштинске је ва
жности за анализу наративног текста. Приповедна инстанца
и фокализација (окуларизација) су уско повезани и спадају
у приповедну технику. Индиректни говор и слободни инди
ректни говор су одраз различитих приповедних нивоа и раз
личитих степена текстуалне интерференције (интерферен
ција приповедачевог и актеровог текста).
Прича се може видети и као производ уређења, а карактери
стике приче Мике Бал назива аспекти приче. Под аспекти
ма приче подразумевају се: редослед, ритам, фреквенција,
ликови простор и фокализација.
Ритам је представљен односом количине времена које дога
ђаји заузимају у фабули и количине времена које се утроши
на презентовање у причи. Сваку причу можемо изделити у
ритму елипсе, сажимања, сцене, успоравања и паузе).
Редослед је онај аспект приче у коме је представљен однос
између редоследа јављања догађаја у причи и хронолошког
редоследа догађаја у фабули. Разлика у распореду догађаја у
причи и хронологији фабуле назива се одступање од време
на или ахронија. Постоје три аспекта одступања од време
на: правац (указивање уназад или ретроверзија и указивање
унапред или антиципација), дистанца (екстерна, интерна
7 Догађај је прелаз из једног стања у друго стање. Актери су инстанце које
усмеравају радњу. Они не морају безусловно бити људска бића. Вршити
радњу значи проузроковати неки догађај.

210

ПРЕДРАГ РОДИЋ
и мешовита ретроверзија или аналепса) и распон (исечак
времена који покрива анахронија може бити потпуна и
непотпуна).
Ахронија се у овом раду јавља као хеуристичко средство
помоћу којег се може објаснити, са наратолошког аспекта,
рекурзивност хипертекста.
Ахронија је такво одступање где је немогуће јасно одредити
правац, дистанцу и распон одступања у хронологији (сук
цесији у времену). То је зато што имамо посла са превише
података који се не могу разврстати, или их је премало. Ми
ке Бал указује на још једну особину ахроније, а то је да се
она разликује од сличних одступања које само личе на њу.
Слична њој је форма: антиципација-у-ретроверзији, укази
вање на будућност из прошлости. Последица је конфрон
тација између очекивања и остварене садашњости. Друга
могућност је ретроверзија-у-антиципацији, где се унапред
објави на какав начин ће се чути како је било у садашњости.
Трећа могућност анахроније, која је блиска ахронији, наста
је онда кад је догађај који тек треба да се да у хронолошком
редоследу, већ присутан у причи.
Постоје, према Мике Бал, још две могућности „правих”
ахронија (одступања која се не могу одредити због недо
статка података): недатирана (кад не указује на правац, дис
танцу или распон) и случај када просторне везе замењују
хронолошке. Управо је то могући крајњи случај кад услед
просторних и асоцијативних веза текст није више припо
ведни текст. Хипертекст полази од ахроније овог типа као
полазишта.
Кад се такви просторни кластери убаце у причу у којој су
дате, надаље, хронолошке везе, ахронија је постигнута,
али линеарност фабуле није представљена линеарношћу
приче. Ризомална нелинеарност електронског текста је
наратолошки еквивалент ахронији, у којој просторне везе
замењују хронолошке.
Фокализација, као следећи аспект приче, игра главну улогу
у процесу разоткривања механизма којима мит и идеологија
колонизују смисао и натурализују значења. Мит и идеологи
ја се овде разумеју у духу Ролана Барта. Да би се разликовао
онај ко види од онога који казује, Мике Бал инсистира на
разумевању фокализације као односа између визије и онога
што се види (уоченог). Фокализација као визија фабуле од
стране субјекта приповедача. Теорија фокализације је доста
широко замишљена као однос који не припада самој причи
(сама прича стоји између текста и фабуле). Слика може би
ти виђена као (визуелни) текст, а елементи фабуле (делови
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слике) не формирају сами по себи кохерентно значење. Из
међу текста и значења (фабуле) успостављају се односи је
дино учешћем слоја који стоји између њих, а то је прича
(визија догађаја). Глаголи радње указују на догађај, глаго
ли перцепције на фокализацију. Однос, који је наглашен у
дефиницији фокализације упућује на однос субјекта фока
лизације − фокализатора и фокализованог објекта. Важно
је да знамо који лик фокализује који објекат, јер се слика
коју добијамо о неком објекту одређује фокализатором. Ва
жи и обрнуто, слика коју фокализатор даје о објекту говори
нешто о фокализатору. Ликови, предели, објекти, догађаји
су предмет интерпретације (мишљења) фокализатора. При
томе није важно да ли објект постоји у стварности или из
мишљеној фабули или глави лика. Снови, фантазије, мисли,
осећања могу бити део категорије „неуочљивих” објеката.
За нивое фокализације Мике Бал утврђује да „када покуша
вамо дати тачку гледишта неког другог, то можемо једино
урадити у толикој мери колико ту тачку гледишта познајемо
и разумемо. Нема разлике у фокализацији између тзв. прича
у првом лицу и прича у трећем лицу.” Нивои фокализације
упућују на то да знамо: ко дозвољава коме да на кога гледа и
какав је однос субјекта и објекта фокализације.
Знаци који указују на померање једног нивоа фокализаци
је на други су тзв. спојни знаци (глаголи „видети”, „чути”
и сви други глаголи који указују на перцепцију). Још једна
важна могућност у промени нивоа фокализације је упоре
дива са слободним индиректним говором где се приповедна
инстанца приближава речима лика, али не дозвољава лику
да се он директно обрати. То је слободна индиректна фока
лизација или двосмислена фокализација, када екстерни фо
кализатор може гледати заједно са ликом, али фокализацију
не даје у потпуности лику фокализатору. Код хипретекста је
то једно од основних поступака градње интертекстуалних
значења.8

Фокализатор (Читалац /Аутор)
Читалац није више контролисан и лимитиран од стране
ауторове одлуке која се тиче структуре или успешности у
погледу разумевања текста. У хипертексту физички статус
8 Напетост у ВР, видео играма, Интернету управо се постиже тако што
фокализатор (камера) снабдева информацијама читаоца и ликове. По
стоје четири могућности: 1. ни читалац ни лик не знају одговоре ко је
то урадио, шта се десило, како ће се завршити (загонетка детективске
приче, истраге); 2. читалац зна одговор, али лик не зна (претња); 3. чи
талац не зна одговор, док га ликови знају (тајна); 4.читалац и лик су
обавештени (нема напетости). Најбитнији аспект фокализације је њена
обухватност, везаност за значење, и могућности манипулације.
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и позиција сваког текстуалног елемента (лексеме или но
да) може бити предмет манипулације и од стране примар
ног, и од стране секундарног аутора. Линеарни ланац који
је био обезбеђен интервенцијом аутора у традиционалном
тексту (штампане књиге) је замењен нелинеарном консте
лацијом текстуалних елемената од којих воде произвољно
изабране везе ка другим лексијама од стране читаоца. Хи
пертекст има могућност да ослободи читаоца од линеарне
доминације физички стабилног медија. Као последица те
чињенице, утицај (примарног) аутора је ослабљен, шум је
уведен у ланац, а предвидљивост у комуникацији је редуко
вана. Интерактивност постаје једна од реторичких фигура
(inventio,dispositio, memoria). У језгру интерактивности се
налази реторичка фигура: селекција (invention), комбинаци
ја (dispositio) и суштинска релација између оса поруке и оса
кода. Из реторичке перспективе секундарни аутор екстра
хује лексеме (документе) са Wеb-а операцијом inventio при
казује их на дисплеју као видљиве лексије операцијом dis
positio, док је целокупна структура Wеb прозора графичка
метафора за трећу реторичку фигуру memoria.
Централно питање је докле се нелинеарност хипертекста
и хипермедија простире и колико је обухватна њихова не
линеарна структура, тј. на којим нивоима организације ко
муникације нелинеарност постоји. Дистинкција линеарно –
нелинеарно, може се пренети на ниво разликовања простор
них и временских димензија текстуалности и комуникације
(путем операција селекције и комбинације). Компјутерски
екран се позиционира између три димензије простора и јед
не временске димензије, манифестујући садашњост. Дизајн
и уређеност елемената на екрану су од централне важности
за сваку студију хипертекста. Слике често представљају се
квенце акција у времену и наративна правила за сукцесивне
релације визуелних елемената. Наратолошки се прелажење
нелинеарности простора у линеарност времена може ана
логно именовати као генерисање (електронског) приповеда
ња (discourse-as-discoursed) из лексема (прича) (discourseas-stored).
Читање и писање су линеарни феномени, секвенцијални и
хронолошки, условљени дужином временске уређености. У
простору, читање/писање може бити нелинеарно организо
вано, но прочитана реч или реченица излази из нелинеар
ног контекста и позиционира се у секвенцијални линеарни
ланац (упркос скоковима и дисконтинуитетима). Темпорал
на линеарност читања је највидљивија у корисничкој гра
фици Wеb View прозора, где су видљиве позиције и опције
корисника. Тренутна позиција корисника/читаоца на неком
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од докумената (лексема) путем низа линкова води га ка мо
гућности да се повеже са једним од следећих докумената (у
тачно одређеном временском режиму). Распоред лексема у
простору је нелинеар ан, док је избор једне од алтернативе у
тачно одређеном временском тренутку повезан са следећом
у наредном тренутку времена. У тренутку када корисник
изабере једну од икона на графику, нелинеарност (простора)
се редукује на линеарност (времена). Може се рећи да нели
неарност никад није актуел изована у искуству директно већ
егзистира само као логичка негација.
Теоријски став Ролана Барта да је језик онај који говори, а
не Аутор (који је модерна појава) од изузетне је важности.
Аутор је пре шаман, препричавалац чијој се изведби (вла
дању наративним кодом) диве, али језик је тај који изводи,
који говори, а не Аутор. Дајући нагласак на читаоцу који
„оживљава” текст, Барт нас подсећа на веровање у то да
Аутор „храни књигу”, да постоји пре ње.” (...) У потпуном
контрасту, модерни скриптор рођен је у исто време као и
текст, он није ни на какав начин снабдевен бићем које би
претходило или прелазило његово дело, он није субјект ко
ме је књига предикат, нема другог времена осим времена
исказивања, и сваки текст је писан ту и сада.(...)” Писање је,
према Барту, постало перформативним (у смислу Остинове
и Серлове теорије перформатива као глаголског облика који
постоји само у првом лицу и у презенту). Текст, према истом
аутору, јесте ткиво цитата изведених из средишта култура,
мултидимензионални простор на којем се меша и сукобљава
разноврсност писања, тако да текст не производи теолошко
значење. Писати значи мешати писања, интертекстуалност
у којој један текст „упија” други речима које су објашњиве
кроз друге речи. Књига као ткиво знакова, као опонашање
живота је изгубљена. Владавина Аутора била је и владавина
критичара који је одгонетао текст кроз границу текста, тј.
Аутора и његове хипостазе: друштво, психу, историју. Од
бијање значења у тексту значи и одбијање предрасуда, те се
писање јавља као стално превредновање значења, система
вредности метафизичког порекла (Бога, и његових хипоста
за − разума, науке, закона). Барт је рођење читаоца претпо
ставио смрти Аутора, читаоца као простора „на којем су сви
цитати који чине писање, записани, а да при томе ни један
од њих није изгубљен; јединство текста не лежи у његовом
пореклу него у његовом одредишту”.
Читалац постаје оператер, дигитални алхемичар, како га на
зива Тимоти Лири. Компјутерски екрани су чаробна огле
дала, која на команду (инвокацију) призивају могуће свето
ве. Миш попут чаробног штапића контролише мониторски
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дисплеј и спроводи креативну моћ оператера. Дискови, ис
писани симболима, текстовима, оживљавају на додир опе
ратера Периодни Систем Могућности РАМ меморије. Де
таљне базе података су светска онлајн хипертекст мрежа
информација, киберпростор „матрица” Вилијама Гибсона.
Текст сада постаје хипертекст тј. електронске фусноте које
буквално искачу на екрану. Графички приказ података из
вучених из свих компјутера у човековом систему Вилијем
Гибсон, у свом роману Неуромансер, назива киберпростор.
Неуромансер је матрица (података) која себи ствара личност
а личност је његов медиј. Матрица киберпростора је дра
стично поједностављен људски систем чула, према Гибсону.
„Киберпростор. Свечулна халуцинација, свакодневно дожи
вљена од милијарди легитимних оператера, у свакој нацији
(...). Графички приказ издвојених података из сваке компју
терске банке у људском систему. Незамисливо сложено. Ли
није светлости пружене кроз непростор ума, јата и сазвежђа
података.”
Шта би значио говор који има функцију Аутора унутар ки
берпростора? Према Фукоу приписивање једног говора по
јединцу, Аутору могуће је ако су испуњена четири својства
по којима се Аутор препознаје: константан ниво вредности,
појмовна или теоријска кохерентност, стилистичко једин
ство, историјски моменат. Фуко закључује да субјект није
више изворна основа већ је функција говора. Барт и Фуко се
изједначују у ставовима по питању ауторства.

Нарација у дигиталним медијима 
(Лев Манович и Мари-Лор Риан)
У дигиталном хипертексту унутар истог фајла може се до
ћи до било ког дела истог фајла, или било ког другог тек
стуалног, аудио или визуелног фајла. У том смислу могу се
разликовати две врсте хипертекста:
1. Истраживачки хипертекст: текст као фиксиран пејзаж
кроз који се крстари (истражује) користећи, од стране чи
таоца, коначан низ избора. Карактеризација хиперлитера
туре ове врсте углавном се своди на „причу с фуснотама”
или „нарације као видео игре”, тј. читаочеве могућности
избора су мале.
2. Конструктивни хипертекст: подразумева читање/
писање у коме читалац сам дописује електронски текст
(развијајући личну технолошку контролу). Текст није
ригидна збирка правила већ појединцу омогућује да ме
ња „растуће тело знања које наредни читаоци могу даље
проширивати. Као технолошки проширена литература,
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конструктивни хипертекст никада не може представља
ти целовиту, потрошачу наклоњену робу, већ је он нешто
што ће увек бити у стању претварања у револуционарну
уметност која спаљује саму себе истом брзином којом се
обнавља у првим редовима креативности. Он не може би
ти елиминисан, присвојен, нити ’телевизиран’ од стране
оних идеолошких сила које су искоришћене, истрошене
или потрошене.”
Нарација се трансформисала: од усмене традиције (кад је
била жива органска ствар која се у предаји трансформиса
ла), преко штампане речи у Гутенберговој галаксији која је
утиснула текст у време претварајући нарацију у дискретан
редослед догађаја, до анти-нарације хипертекста. Анти-на
рација је фрагментарна и распршена, са низом изоставље
них делова. Тамо где је традиционална нарација линеарна,
компактна и језгровита, анти-нарација је експанзивна, самоартикулишућа и варљива. Одиграва се изван граница стра
ница, екрана или било које друге делимитирајуће структуре.
Читалац мора да повеже раштркане фрагменте, да се усме
ри на мноштво атрактора да би добио накнадну (виртуалну)
слику нарације у себи. Анти-нарација се реализује кроз ћа
скање, номадско лутање по мекој површини Мреже, са уоч
љивим текстуалним сасецањем и колажирањем коме поне
кад прети непрестана анархија спемовања (слања једне исте
поруке великом броју група за ширење вести).
Лев Манович9 супротставља хипертекст (у облику базе по
датака) и наратив. Док су роман и филм привилеговали на
ратив (као причу која се разлаже на енигму, тему, мотиве,
ликове, хронотоп и принципе композиције, тј. као целину
која се може артикулисати и анализирати речима) , компју
терско доба уводи свој пандан − базу података (структу
рисана збирка података). Објекти нових медија не причају
приче, ти објекти „немају краја ни почетка; заправо, у њима
нема никаквог развоја, тематског, формалног или било ког
другог, који би њихове елементе организовао у низ. Уместо
тога, у питању су збирке појединачних елемената, у којима
је сваки запис једнако значајан као и било који други.”
Пример су популарне мултимедијалне енциклопедије које
су и саме збирке, као што су ЦД-РОМ медији који склади
ште податке (рецепти, цитати, фотографије, филмови и сл.).
Корисник/читалац на основу базе података структурише ис
куства света и себе на нов начин, а наратив постаје само
један од неколико метода приступа подацима.
9 Manovič, L. (2001) Metamediji, izbor tekstova, Beograd: Centar za
savremenu umetnost, str. 103.
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Компјутерске игре представљају, супротно бази података,
објекте нових медија који се доживљавају као наратив (об
лик приче је типичан: ти си специјално трениран командос
који је слетео у базу и твоја мисија је да се пробијеш до глав
не команде коју су заузели мутанти). Компјутерске игре не
прате логику базе података већ логику алгоритма, тј. да би
играч победио, мора да изврши алгоритам.
Свет нових медија (свет медијске културе) се, с обзиром на
његове наративне моћи, своди на две врсте комплементар
них софтверских објеката: структуре података и алгоритме.
Оба објекта имитирају већ постојеће жанрове, али стварају
и нове. Лев Манович супротставља базу података и наратив,
јер овај други од наизглед неуређених података (догађаја)
гради путању по принципу узрока и последице. Рад у новим
медијима посматра се као конструисање интерфејса према
бази података, која је у центру креативног процеса. Уколи
ко се конструише само један интерфејс, резултат је сличан
традиционалним медијима.
Раздвајањем садржаја у раду програма и интерфејса реде
финише се концепт наратива. Хипернаратив је интерактив
ни наратив који представља збир разноликих путања кроз
базу података. Традиционални линеарни наратив сада по
стаје једна од могућих путања − одређени избор начињен
унутар хипернаратива тј. посебан случај хипернаратива.
Произвољан низ записа из базе не значи да представља на
ратив. Да би то био мора да представља серију (логички и
семантички) повезаних догађаја које актери иницирају или
доживљавају. Традиционални линеарни наратив постаје је
дан од многих могућих путања које стоје на располагању ба
зи података. „Могући светови”, да се послужимо Крипкеом,
су доступни и описиви електронским хипернаративом који
није више линеар ан наратив.
Мике Бал дефинише услове које морају задовољити линеар
ни наративи, а то су да садрже:
- актера и наратора
- текст, причу, фабулу
- серију повезаних догађаја које актери иницирају или до
живљавају.
Манович примећује да у логици нових медија не постоји
ништа што би подстицало на то да база података подржава
наратив према горњој схеми. Зачуђује што наратив уопште
опстаје у новим медијима (утицаји филма или инертност
посматрача). Због тога је за нове медије потребан креати
ван корисник, или боље речено (интер)активан корисник.
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Хипернаратив базе података, који су покушали примени
ти филмови Џона Витнија (у филму „Пермутација” (1967),
„Арабеска” (1977)), затим Питера Гриневеја (у филму „Про
сперова књига”, „Цртачев уговор” (1982)), Дзига Вертов
(у „Човек са филмском камером”) наговештава посматрање
филма као базе података, тј. филма без линеарног нарати
ва . Прецизније речено, наведени филмови су илустрација
чињенице да постоје места укрштања базе података и нара
тива. Како то дефинише Кристијан Мец: „у случају филма
медиј складиштења подржава наративну имагинацију.”
Нови медији синтагму (наратив) дематеријализују, док пара
дигма (база података) постаје стварна. Наратив се констру
ише тако што се повезују елементи базе (дизајнирањем пу
тање која води од једног до другог елемента базе). Наратив
је на нивоу електронског сигнала скуп линкова, дакле вир
туел ан скуп. Привилегованост базе података је у томе што
су сви елементи остали у бази, а интерактивни интерфејс
(екран са више икона) је типичан пример. Пред корисником
се налази комплетна парадигма (база), мени са свим могу
ћим изборима, од којих корисник бира једну путању. Ма
нович о бази и наративу размишља као о две конкурентске
имагинације које настоје да открију значења о свету, као што
то чине и њихови безбројни хибриди. Од периода Модерне
медији су подручје надметања базе и наратива. Фотографија
даје предност бази, филм наративу, ЦД-РОМ, ДВД, дискете,
дискови поново привилегују базу података. Компјутер је по
стао савршен медијум за базу података, тј. база података је
културна форма карактеристична за компјутер.
Према Полу Рикеру10 (Paul Ricoeu r) дистинктивно обележје
нарације представља грађење заплета, заплета који се разу
мева као спајање разнородних елемената у „несагласно са
гласну” целину, при чему нема ограничења на каузални и
секвенцијални поредак. Наиме, по Рикеру се увек ради о не
каквој причи која се затвара у менталној представи читаоца/
гледаоца, који све изломљене наративе рефигурише. Може
се рикеровски рећи да се у хипертексту, на префигурацији
као претходном разумевању семантике и симболике радње,
заснива процес конфигурисања приповести и њена рефи
гурација у посматрачу/гледаоцу. Према Женету, наративни
исказ се односи са једне стране према причи (као предмету
приповедања, стварним или фиктивним догађајима о који
ма се приповеда), а са друге постоји однос између исказа и
исказивања, тј. чина приповедања.
10 Riker, P. (1993) Vreme i priča I, Sremski Karlovci i Novi Sad: Izdavačka
knjižarnica Zoran Stojanović.
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Рекурзивним погледом нових медија пратимо „каталошку”
причу која више није сећање на стварност, већ стварност
постаје сећање на причу. Номадску науку (наратив) карак
терише стално кретање, без запоседања територија. Свет се
појављује као ризом (мноштво тачака које су у међусобним
односима), као просторна мрежа у којој су уплетени и дове
дени у везу аналогне и дигиталне: слике, звуци, фотографи
је, музика; текст и хипертекст, и тела (органска и технотела).
Одлике ризома у уметности виде се у одсуству средишта,
непостојање хијерархијске композиционе структуре, више
значности, ширење значења (метафора, алегорија) које могу
да се доведу и у линеарну структуру у сваком идеолошки
импрегнираном наративу. Идеологизација се може одвијати
и у лакановски речено: Симболичком, Имагинарном и Реал
ном, хипер-наратива. Игра мањка и вишка значења, тј. лака
новски речено Не-целог и (привидно) Целог у виртуелном
наративу увек је присутна.
Мари-Лор Риан (Marie-Laure Ryan)11 интересујући се за по
везивање технологије и вештине причања прича, користи
нарацију да би разврстала дигитални текст на три жанра
(хипертекст, средине ВР типа и компјутерске игре) и чети
ри наративне могућности међу њима (четири модела интер
активности отварају различите могућности на нивоу нара
тивних тема и заплета): екстерно-експлораторна,интерноексплораторна, екстерно-онтолошка, интерно онтолошка
интерактивност.
Према Мари-Лор Риан, дигитална технологија не мора ну
жно да доведе до унапређења наративности. Облик учешћа
дигиталних текстова у наративности специфичан је за сва
ки од три главна сајбертекст жанра: хипертекст, средине ВР
типа, и компјутерске игре.
Хипертекст, функционише као слагалица: читалац/
читатељка покушава да конструише наративну слику из
фрагментарних лексија које долазе у случајном реду, укла
пајући сваку лексију у општи образац, менталну слику. Сва
ки пут кад отвори програм, корисник хипертекста допуњује
и поправља затечену слику. Хипертекст не мора бити успе
шан у стварању кохерентног наративног смисла, али када
то чини, он прича причу у диегетичком облику (диег етичка
наративност, као у роману или кратким причама).

11 Ryan, М. L. ( 2002) Pitanje naracije u digitalnim medijima, Kultur-treger
broj 3, Novi Sad.
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Средине ВР типа, нуде драмску или миметичку наратив
ност, која настаје као резултат интеракције корисника са
предметима и ликовима виртуелног света.
Компјутерске игре чине проблематичну наративну гру
пу јер: не користе увек наративне теме (осим кад се акције
играча своде на решавање познате врсте проблема − убаци
вање лоптице за голф и сл.), а наративност обавља инстру
менталну функцију (наративне теме, ликови, место радње
и циљеви се запоставе ради намамљивања играча у свет
игре). Наративни модалитет компјутерске игре одступа од
диег етичког и драмског облика нарације.
Као што је драмска нарација потенцијално диег етичка, та
ко са играма можемо проширити виртуалност још даље оне
отелотворују виртуализовану, или потенцијалну наратив
ност, која опет сама зависи од виртуалне диег етичке нара
тивности поновног приповедања које се можда никада неће
ни десити.
Сврха оваквог приступа, према Мари-Лор Риан је да пока
же како различити типови интерактивности отварају раз
личите могућности на нивоу наративних тема и конфигу
рација заплета. Мари-Лор Риан заступа тезу да нарација
(као апстрактна когнитивна структура) има своје различите
конкретне манифестације у различитим медијима, који на
рацију призивају у свест на различите начине. Одређени ти
пови ликова и заплета су повољни за роман, други за филм,
позориште и слично. Која врста прича је одговарајућа за ди
гиталне медије, зависиће од основног дистинктивног обе
лежја ових медија – интерактивности (интерактивност као
способност дигиталног текста да одговори на променљиве
услове инпута).
У екстерном моделу, читалац „концептуализује своју делат
ност као крстарење базом података” ситуирајући себе изван
виртуелног света.
Код интерног модела, читалац је део виртуелног света, било
идентификацијом себе као аватара или схватајући тај свет
из перспективе првог лица.
У експлораторном моделу, корисник/читалац је слободан да
се креће кроз базу података али без утицаја на судбину вир
туелног света (активност киборга не ствара историју нити
мења заплет).
У онтолошком моделу, одлуке корисника усмеравају истори
ју виртуелног света јер се (сходно избору) онтолошки ствара
могући свет, тј. развија прича на основу дате ситуац
 ије.
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Екстерно-експлораторна интерактивност се састоји у слобо
ди избора путева кроз текстуални простор, али овај простор
нема повезаност са светом радње у приповеци. Логичка
структура приповетке и случајне кретње кроз текст су не
компатибилни. Екстерност је испољена кроз „неур ањање”
у текст, док је експлораторност интерактивности изражена
кроз текст-слагалицу, тј. корисников пут крстарења не ути
че на саме наративне догађаје већ „на начин на који се гло
бални наративни образац (уколико уопште постоји) јавља у
свести.” Модел о коме је реч стога промовише метафикциј
ски став и ауто-рефлексивну фикцију. Смањује важност са
ме приповетке афирмишући игру њеног откривања (баш као
што слагалица подређује слику процесу њене конструкције).
Интерно-експлораторна интерактивност дозвољава неколи
ко врста заплета: мистерију (два наративна нивоа су повеза
на − радња детективке и прича коју би требало реконстру
исати), приповетке усредсређене на односе ликова (чита
тељка се пребацује са верзије приче једног лика на верзију
другог), просторну приповетку (главна тема је истраживање
и путовање), приповетку места.
Екстерно-онтолошка интерактивност дозвољава кориснику
да буде „свемогући бог” система, јер управља ликовима спо
ља, и у односу на време и у односу на простор измишљеног
света (доноси одлуке за ликове, ставља препреке на њихов
пут и мења њихову околину). Једноставно, то је „нарација
виртуелне историје”.
Комбиновање онтолошке и екстерне интерактивности илу
струје разумевање хипертекста као Алефа12 и читаоца као
коаутора заплета уколико би било могуће пронаћи наратив
ну кохерентност у свакој посебној трансверзали хипертек
стуалне мреже. Пионири хипертекста посматрали су хипе
ртекст као текстуални објект који се чини већим него што
он заправо јесте зато што читалац може провести сате од
гонетајући нове приче из њега. Мари-Лор Риан сугерише да
је наративну кохеренцију немогуће одржати у комплексном
систему веза. Потребне су једноставније структуре са ма
ње грана и мање тачака одлучивања, како би „аутор” могао
да дизајнира путању приче. Комбинаторна експлозија, и
падање у случајност могу да постану смртни непријатељи
наративне кохерентности.

12 Алеф је мали ограничени предмет који се шири у бескрај призора и
бескрај временских секвенци. Актер би могао да посвети читав живот
његовом проучавању, иако се читав његов живот огледа у једном
тренутку. Мит о Алефу је преузет из кратке приче Хорхеа Луиса Борхеса.
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Пример екстерне онтолошке интерактивности је игра симу
лације са само једним „ликом” у граду (Simcity) или цар
ству (Caes ar). Могући развој догађаја у свакој датој тачки
условљен је тренутним стањем измишљеног света, а не
читавом прошлом историјом света као у класичном припо
ведању (где је избор опција сужен јер радње морају остати
конзистентне са прошлошћу). У поменутим играма драма
тичност се постиже тако што је корисник владар Римског
Царства или Градоначелник који постоји у простору изнад
„поданика” (они не делују у симулакруму реалног времена
јер имају бесконачно време на располагању да донесу одлу
ку). Овде су присутни и интерни елементи интерактивности
јер ће Цесар бити збачен са трона уколико варвари поробе
царство и сл.
Интерно-онтолошка интерактивност представљају игре
акционог (role-playing) и авантуристичког типа. Њихов те
матски и структурални репертоар је ограничен јер приме
њују архетипски заплет: херој трага пролазећи кроз опасне
пределе, поражава силе зла и осваја жељени циљ. Главно
одступање је у томе што херој може да изгуби и авантура
се никад не завршава. Елемент нарације који пружа могућ
ност варијације је оквир радње (акционе игре инсистирају
на узбуђењу при кретању кроз предео и честим приликама
за акцију − пуцање).
Наративност акционих игара функционише као подршка у
игри претварања, као подстрекач маште. Интерактивност
није својство које омогућује стварање смисла нарације јер
је играчу потребно привремено одузети контролу да би се
успоставио наративни оквир.
Интерно-онтолошка интерактивност своју идеалну реали
зацију налази у митском месту тријумфа нарације у првом
лицу (Holodeck)13. Неизвесност концепта Холодецка као об
лика дигиталне нарације има своје неизвесне аспекте и у
технолошком, алгоритамском и психолошком смислу.

Уместо закључка
Покушали смо да у овом раду откријемо мање експлицитан
наратолошки аспект хипертекста, аргументујући то на на
чин Шломит Римон-Кенан. Говорећи о односу наратологије
и деконструкције Римон-Кенан (Shlomith Rimmon-Kenan)14
13 Холодек је врста ВР пећине, дигитална мултисензорна нарација (потиче
из ТВ серије Звездане стазе) где корисник постаје лик у компјутерски
генерисаном свету ликова и учесник у првом лицу.
14 Кенан, Ш. Р. (2007) Наративна проза, Београд: Народна књига, Алфа,
стр. 163.
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закључује: „Уместо да разликује наративну прозу од других
типова приповести (као што сам ја покушала да учиним),
деконструкција је заинтересована управо за оне елементе
који су заједнички за романе, филмове, стрипове, плес, но
винске извештаје, историографске књиге, психоан
 алитичке
сесије и филозофске дискусије − културне производе који
се традиционално сматрају невербалним, нефикционалним
и ненаративним. Као што сам показала у другом поглављу,
наратологија се такође бави заједничким именитељем ра
зних типова приповести. Тај заједнички именитељ је ’при
ча’ – невербална творевина коју наратологија апстрахује из
вербалних текстова, као и из других система знакова. Са
друге стране, деконструкцију занимају вербалне пре него
невербалне сличности између свих врста приповести. Уме
сто да издвоји заједнички аспект различитих типова при
повести, аспект који је независан од медија, она истражује
наративне елементе у самој реторици историографских, фи
лозофских и психоан
 алитичких текстова (Дерида, де Ман,
Лакан Фелман, Норис). Због тенденције да привлаче пажњу
на сопствену реторичност и фикционалност, књижевне при
повести постале су нека врста парадигме која се користи да
би се открили наративни елементи у текстовима у којима је
та врста свести обично мање експлицитна. Тако схваћено
проучавање приповести престаје да буде ограничено само
на поет ику, и постаје покушај да се опишу фундаменталне
операције сваког система знакова.”
Хипертекст смо посматрали као знаковни поредак који екс
тракцијом/читањем увек изнова прича приче. Читање хи
пертекста могуће је спровести на равни лексема (која може
бити све – од једне речи до краћег низа реченица) као најма
ње могуће јединице читања, како то дефинише Барт у С/З.
Јединице читања раздвојене и разврстане добијају разне
функције на вишим равнима организације. Устројство лек
сема, према Барту, одвија се у пет кодова који омогућавају
читање текста. Разврстати лексеме значи дати им место уну
тар нашег искуства са другим текстовима и са дискурсом
о свету. Кодови су хомогени – сврставају заједно чланице
једне врсте својом експликаторном функцијом. Умберто Еко
дефинише код као конвенцију која утврђује елементе  плана
израза и одсутних елемената плана садржине.15 Пет кодова
које Барт у С/З издваја није ни потпун ни довољан јер број
кодова може да варира у складу с одабраним углом виђења
и саме природе текста који се анализира. Пројеретички код
управља читаочевим конструисањем заплета као и хермене
утички код (који у себи укључује логику питања и одговора,
15 Еко, У. (2004) Код, Београд: Народна књига, Алфа, стр. 86.
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решења и загонетки), конструисањем ликова управља се
мички код (он пружа моделе којима читалац сакупља се
мантичке одлике које се односе на ликове тј. идеологија
лика управља одабиром, сређивањем и именовањем низова
сема), конструисањем тема и симбола управља симболич
ки код, док референцијални код чине културна традиција
и стереотипно знање ( напр. узречице и други „безимени”
гласови колектива).
Упитно је да ли постоји код нарације. Код нарације који би
омогућио да читалац постави хипертекст у врсту комуни
кативног кола. Наративни уговори који владају између чи
таоца и хипертекста и који омогућују да се препозна свет
који хипертекст гради, заснивају се на разлици динамичких
предиката (функције) и статичких предиката (квалификаци
је). Пројеректички и херменеутички кодови доприносе пре
познавању динамичких предиката, док елементи семичког и
симболичког кода образују статичке предикате који се ком
бинују на вишим равнима. Друштвени дискурс једног раз
добља чини извесне радње значајним и вредним приче. Уло
гу динамичког предиката може играти било који елемент
који је узет из хипертекстуалног простора а одговара доми
нантним тврђењима друштвеног дискурса којем хипертекст  
in potentio припада. Које радње ће припадати заплету, осим
друштвеног дискурса, то ће одредити структура заплета и
структура нарације .
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NARRATIVE ASPECTS OF THE HYPERTEXT
Abstract
The paper discusses narrative aspects of the hypertext, with special
emphasis on achrony and focalisation. It also questions the thesis that
the database offers resistance to narrative. On the contrary, a database as
a symbolically unorganised system is arranged into an encoded order of
the storyline owing to narratological strategies. The narrative lines can
only be limited by the focaliser (author/reader).
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ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА
Сажетак: За разлику од многих текстова који су у протекле две
деценије написани о крају штампане књиге, овај рад се бави крајем
електронске књиге. Последњи извештаји о губицима у електрон
ском издаваштву показују да је штампана књига поново преузела
примат и сви су изгледи да ће тако остати. Међутим, успона и
падова у е-издаваштву било је и раније; почетни оптимизам раних
деведесетих замењен је озбиљним сумњама, да би појавом читача
Киндл дошло до тога да е-књига преузме примат. Насупрот овој,
од самог почетка нестабилној ситуацији на тржишту, е-књига
је самом својом појавом изазвала толико полемика и прорицања
будућности као ни један нови медиј. Многи су прогнозирали крај
штампане књиге, а тиме и крај читаве једне цивилизације, други
су најављивали дигиталну културу као потпуно нови начин жи
вота, ретко ко се устезао да промене назове револуционарним, а
већина се сложила да е-књиге имају многе предности. Да ли би се
сада било ко усудио да нешто прогнозира.
Кључне речи: електронска књига, електронско издаваштво,
штампана књига, Џон Томпсон

Ниједан нови медиј није изазвао самом својом појавом то
лико полемика и прорицања будућности, нити је имао такве
успоне и падове на тржишту као електронска књига.1 Још од
касних осамдесетих година прошлог века повела се прича
о дигиталној будућности и могућим утицајима дигитализа
ције на издавачку делатност, мада тада још увек нико није
имао јасну представу о томе. Средином деведесетих појави
ле су се бројне грозничаве спекулације о нестанку штампа
не књиге. Како је Интернет постао главна комуникацијска
мрежа, многи су помислили да је могуће, ако не и вероват
но, да ће штампана књига брзо отићи на исти начин као и

1 Овај рад представља допуњени и прилагођени део мастер тезе Дигитал
ни Гутенберг (изазови и границе електронског издаваштва), одбрањене
на Факултету политичких наука 2012. године
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грамофонска плоча и постати нешто мало више од колекци
онарског предмета.
Књига објављених на тему нестанка штампане књиге било
је тако много да се, према Томпсону (Јоhn B. Thompson), мо
же говорити о читавом малом поджанру у литератури, с тим
што су оне, како Томпсон духовито примећује, објављене на
старомодан начин, на папиру, што је показивало да њихови
аутори нису изгубили смисао за иронију.2 Сви они бавили
су се судбином књиге и читања у дигитално доба, а наслови
су ишли од Гутенбергове елегије до Штампано је мртво.3
Крај књиге је био и честа тема новинских чланака, на при
мер, Robert Coover: The end of book, чланак објављен у Њу
јорк Тајмсу 21. jуна 1992,4 с тим што је у природи професије
новинара да се нимало не устежу да објаве било чији крај,
па ни крај књиге. Како пише Томпсон, новинари нарочито
воле драматичне приче о крају цивилизације какву ми по
знајемо. „А и изгледа добро за наслов – Goodbye Gutenberg,
и све то.”5
У Србији су стручњаци такође посветили пажњу нестанку
штампане књиге. Рецимо, Ковачевић пише да се много  то
га, у овом нашем свету који се убрзано мења, губи и нестаје,
али мало шта се може упоредити са нестанком књиге. „У
ситуац
 ији када су смрти све више само појединачни дога
ђаји без дубљег значаја и смисла”, пише Ковачевић, „само
две смрти изазивају пажњу, страх или наду супротставље
них табора. Најпре је полудели филозоф Ниче огласио да је
умро Бог, а потом је, од средине прошлог века, најављена и
смрт књиге.”6
Крај штампане књиге је најављиван у оквиру ширег кон
текста радова на тему дигиталне културе као потпуно новог
начина живота. Компјутерисање се више не односи на ком
пјутере, оно се бави начином живота, писао је Негропонт
(Nicholas Negroponte) 1995. године у књизи Бити дигита
лан, а Чарли Гир (Charlie Gere) пише о дигиталној култури
у истоименом делу. Бројни аутори, који су се бавили изда
ваштвом уопште, били су склони да промене које су биле у
2 Thompson, J. B. (2010) Merchants of Culture, Cambridge: Polity, p. 315.
3 Исто, стр. 315.
4 Ковачевић, Н. (2010) О могућности и стварности – једно (не)аристоте
ловско читање е-књига, Култура бр. 129, Завод за проучавање културног
развитка, Београд, стр. 32.
5 Thompson, J. B. (2010) Merchants of Culture, Cambridge: Polity, p. 321.
6 Ковачевић, Н. (2010) О могућности и стварности – једно (не)аристоте
ловско читање е-књига, Култура бр.129, Завод за проучавање културног
развитка, Београд, стр. 21.
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току означе револуционарним. Вулф Д. фон Луцијус (Wulf
D. von Lucius) прелазак на дигиталну публикацију назива
револуцијом, јер је реч о ступању у „потпуно нови свет који
отвара нове тржишне шансе”,7 а Барбије (Frédéric Barbier)
заступа сличан став и каже да смо, укупно гледано, изашли
из техничког система који је изумео Гутенберг и који се
касније усавршавао.
Било да их назовемо револуционарним или не, сви аутори
су се слагали да је основна тенденција ових промена била
дематеријализација. У штампарству, после више од 5 векова
(1450–1970) изашли смо из Гутенберговског система који се
заснивао на окупљању ситних елемената (слова) пре њихо
вог отискивања.8 Процес је ишао од оловног, преко фото
графског знака, до бинарног. Нумерички, тј. дигитални бит,
заменио је онај фотон који је некада заменио олово и тако
се завршио поступак дематеријализације штампарских тех
ника. Даљи напредак у информатици (материјал, капацитет
меморија, рачунарска обрада текста, објављивање уз помоћ
рачунара), и нарочито развој Интернета, доводи до појаве
електронског издаваштва.  
Појавом електронске књиге, књига се дематеријализовала,
али не само она; дематеријализација је нешто са чим се су
очила читава култура. Културе је хиљадама година до сада
била заснована на материјализацији трагова и знакова људ
ског стваралаштва, док сада, у ери дигитализације, прелази
у домен дематеријализације културних знакова, артефаката,
трагова и објеката, запажа Угричић.9  
У издавачкој индустрији деведесетих година прошлог века
бројне консултантске куће су такође предвиђале да ће, кроз
неколико година, електронске књиге истиснути штампане
са тржишта. Таква очекивања су нарасла захваљујући по
четном успеху издавачког експеримента електронским пу
бликовањем романа Стивена Кинга Riding the Bullet. Роман
се могао скинути по цени од два и по долара и резултат је
био ван свих очекивања: за прва двадесет четири сата било
је 400.000 преузимања. Овакви успеси довели су до нових
улагања, али испоставило се да су преузимања других дела
била веома ниска. То је према Томпсону била прва фаза у
развоју електронског издаваштва.
7 Фон Луцијус, В. Д. (2011) Економика издавачке делатности, Београд:
Kлио, стр. 316.
8 Барбије, Ф. (2009) Историја књиге, Београд: Народна библиотека
Србије и Kлио, стр. 413.
9 Угричић, С. (2010) Адаптација, еволуција, револуција, Култура бр. 129,
стр. 18.
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Другу фазу карактерисао је скептицизам у погледу могућ
ности да дигитална револуција трансформише издавачку
индустрију. Након петнаестак година улагања у електрон
ско издаваштво, експериментисања и губљења новца, поја
виле су се прве сумње. Један део тог скептицизма, према
Томпсону, могао се објаснити као реакција на економску
кризу 2000-2001. која је окончала период раста деведесетих.
У многим издавачким кућама које су инвестирале значајне
суме у експериментисање са новим технологијама, у неким
случајевима радило се о читавим издањима електронских
књига, превладало је ново осећање опреза. Био је то период,
како пише Томпсон, сабирања губитака.10
Да би објаснили зашто електронске књиге у почетку нису
примљене као што су многи очекивали, запослени у изда
ваштву наводили су четири разлога. Прво, тада је постојао
проблем у хардверу, справи за читање која је првобитно
била развијена и која је била скупа и незгодна за употре
бу. Друго, постојао је проблем у формату: било је мноштво
формата који се нису прилагођавали различитим справама
за читање. Као трећи проблем јавила су се ауторска пра
ва, јер је постојала недоумица коме се обратити за права да
би се садржај одређене књиге појавио у електронском об
лику. Да ли права припадају издавачу или аутору и колико
је новца потребно платити и коме? Већина уговора између
аутора и издавача потписани су у време када није постоја
ла идеја о електронском садржају књиге, тако да у уговору
нема одредбе о томе ко контролише права. И као последњи
разлог наводиле су се цене: издавачи и продавци одређују
цене електронских издања, приближне ценама штампаних.
То је делом био експеримент, а делом потврда чињенице да
уштеда приликом испоруке садржаја књиге у електронској
форми није тако велика као што су пионири електронског
издаваштва тврдили. Трошкови као што су хонорари, мар
кетиншки трошкови, трошкови издавача, још увек су посто
јали.11 Почетком 2000-их само су ретки у издавачком свету
веровали да електронска издања могу обезбедити брзи фи
нансијски успех. Испоставило се да су трошкови превођења
у електронски формат много већи него што се 90-их уопште
могло претпоставити, тако да је зарада у много случајева је
два успевала да покрије трошкове. Све у свему, преовладало
је уверење да ће у догледној будућности штампана књига
остати главни извор профита.

10 Thompson, J. B. (2005) Books in the Digital Age, Cambridge: Polity, p. 310.
11 Исто, стр. 317.
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До драстичне промене у електронском издаваштву дошло
је појавом Сонијевог читача у САД 2006. и Амазоновог
Киндл читача 2007. и то је била трећа фаза у развоју елек
тронског издаваштва. Већ током 2007, пре појаве Киндла 17.
новембра 2007, продаја е-књига повећала се за 50 процената
у односу на претходну годину, а када је Киндл постао до
ступан продаја је расла још драматичније – четири пута се
увећала. Убрзан раст је настављен и наредне, 2009. године.
Тај раст продаје е-књига тада још увек није био од великог
значаја за америчке издавачке куће, јер је доносио само је
дан проценат њихових укупних прихода.12
Ипак, значај појављивања Киндл читача на тржишту био је
огроман. По мишљењу једног актера у издавачкој индустри
ји, на кога се позива Томпсон, после деценије разочаравају
ће продаје електронских књига, Киндл је стимулисао прода
ју таман толико да натера остале произвођаче хардвера да
седну и обрате пажњу.13 Појава Киндл читача је уклонила
неке од битних замерки електронској књизи, рецимо да није
погодна за непрекидно дуже читање са компјутерског екра
на и да је за приступ књизи потребна посебна опрема. Ме
ђутим, за разлику од екрана рачунара, екран електронског
читача, киндла, чува вид. Корисници киндла као бројне по
зитивне стране овог читача наводе то да је лакши од мобил
ног телефона, у њега може стати око 35.000 књига, бежично
учитавање појединачних наслова (куповина) траје око један
минут, једноставан је за руковање, има опцију мењања ти
па слова и њихове величине, екран нема рефлексију, а цела
справа је дебљине 3мм и обима средње књиге. Преко Киндл
читача могу се куповати књиге, новине и часописи. Екран је
црно-бели. Може се користити око месец дана без пуњења
батерије. Специјални екран који нема рефлексију, омогућава
нам да без проблема читамо на сунцу или под било каквим
осветљењем. Киндл памти страну на којој смо стали, има и
опцију обележивача страна које су нам важне.
Број продатих електронских књига премашио је у фебруар у
2011. године број штампаних књига, док је зарада од продаје
електронских издања у Америци била преко 90 милиона до
лара, што је више него 200 посто раста у односу на фебруар
2010. године. У 2012. успех  електронске књиге на тржишту
се наставља, али 2013. поново долази до преокрета и то је
последња фаза у развоју електронског издаваштва.
Током првих осам месеци 2013. године у Америци је пове
ћана продаја штампаних књига у тврдом повезу за 10%, а
12 Thompson, J. B. (2010) Merchants of Culture, Cambridge: Polity, p. 315
13 Исто, стр. 352.
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за то време продаја електронских књига, укључујући дечи
је и религиозне е-књиге, опала је за око 5%. Ипак, упркос
овом паду, постоје оцене да је 2013. била још једна узбудљи
ва година за издавачку индустрију, можда најдинамичнија
у историји издаваштва. Током 2013. сви издавачи е-издања
повиновали су се контроли цена и цене е-књига су пале. У
исто време, покренута је претплата на књиге.14
Као један од могућих разлога за опадање продаје е-књига
аналитичари наводе недостатак бестселера на глобалном
нивоу каквих је било претходних година. Порасту продаје
е-књига током 2011. и 2012. године свакако су допринеле
бестселер трилогије Педесет нијанси: сива и Игре глади.
Ови наслови су се посебно добро продавали у електронском
формату. Сада, када се више не налазе на топ листама, могу
ће је да су се читаоци вратили старим читалачким навикама
узимања књига директно са полица пре него е-књига.15
Тренутно у САД е-књиге чине око 30% тржишта, а често и
више од тога када је реч о популарној књижевности. Према
организаторима овогодишњег Сајма књига у Франкфурту,
у Европи је број купаца електронских књига нижи, износи
око 5–7%. Конкретно, према директору за дигиталне кому
никације издавачке куће Макмилан, у Великој Британији са
мо 4%  купаца књига одлучује се за е-књигу, већи проценат
купује и штампане и електронске књиге, а највећи проценат
и даље само штампане.16
У сваком случају, већина аналитичара се слаже да електрон
ско издаваштво има неколико предности у односу на штам
пано. Ако би било потребно издвојити најважније од њих, то
би биле економичност, хипертекстуалност, интерактивност
и, као последица свега овога, демократичност. Размотри
ћемо сваку од ових предности појединачно.
Економичност – Електронско издаваштво штеди и време
и новац, како произвођача тако и потрошача. Електронске
публикације веом
 а брзо настају и брзо се шире; када текст
садржи HTML ознаке спреман је за објављивање. Друга
ствар, ако је неопходно, електронски текст могуће је истог
тренутка ажурирати и исправити, док штампана књига мо
ра да чека друго издање. Нови подаци се било када могу
додати у базе података које су увек доступне онлајн, а могу
14 http://www.digitalbookworld.com/2013/ten-bold-predictions-for-ebooksand-digital-publishing-in-2014/, приступљено 8.10.2014.
15 http://www.forbes.com/sites/jeremygreenfield/2013/11/19/hardcover-salesgrowth-outpacing-ebooks-in-2013/, приступљено 8.10.2014.
16 еnglish.cntv.cn/2014/10/11/VIDE1412963303748176.shtm/, приступљено
15.10.2014.
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се ажурирати и подаци дати на ЦД-у, преко „апдејтова”, пи
ше фон Луцијус.17 Такође, електронска издања је могуће ди
стрибуирати широм света без трошкова дистрибуције и по
новног штампања и без потребе за преговарањем о правима.
Главна предност дигиталног производа у односу на штампа
ни је то што су трошкови умножавања сведени на минимум,
а код онлајн производа могу бити једнаки нули.  Како нема
трошкова штампе, е-издаваштво читаоцима доноси ниже
цене књига док ауторима исплаћује веће хонораре. Амазон
је тек изашлу биографију Стива Џобса у штампаном издању
продавао за скоро 18 долара, док је цена електронске верзије
износила 11,99 долара.18
Хипертекстуалност – Под хипертекстом се подразумева
међусобно повезана нарација или информације. За разли
ку од штампане књиге која је одређена ограничењима три
физичке димензије, у дигиталном свету „у једну идеју или
ток мисли може се укључити мултидимензионална мрежа
знакова ка даљим елаборатима или аргументима, који могу
бити позвани или игнорисани.”19 Реч је о колекцији еластич
них порука које се могу раширити и скупити према читао
чевим акцијама.
Интерактивност – Битна последица преласка на дигитал
но издаваштво јесте додатак графичких, аудио и видео еле
мената писаној речи. Због тога дигитални производи и носе
назив мултимедија. Међутим, битно својство мултимедиј
ских производа је њихова интерактивност, а то се односи
искључиво на дигиталне производе.20 Електронско издање
може бити резултат сарадње и интеракције неколико аутора
или аутора и читалаца. Електронско издаваштво отвара нове
могућности за кориснике, као и за ауторе и издаваче. Многи
сајтови са електронским књигама или сајтови електронских
издавача дозвољавају бесплатан приступ и охрабрују чита
оце да упуте повратну реакцију на дело, често директно ау
тору, а не издавачу.21
Према Софронијевићу интерактивност је значајна предност
електронске књиге. Традиционално читање подразумева
усамљеног читаоца који је пасивни конзумент садржаја. Он
17 Фон Луцијус, В. Д. (2011) Економика издавачке делатности, Београд:
Kлио, стр. 308.
18 http://www.politika.rs/rubrike/spektar/zivot-i-stil/Srpske-price-ilegalno-nakindlu.sr.html, приступљено 14. 11. 2011.
19 Негропонт, Н. (1998) Бити дигиталан, Београд: Kлио, стр. 71.
20 Исто.
21 http://www.clio.rs/b-plus/elektr_izdavastvo.htm, приступљено 14. 11. 2011.
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води дијалог са аутором дела преко садржаја дела које пред
ставља медијум комуникације. Овакав дијалог није интер
активан пошто аутор није у могућности да дело освежава.
У односу на Усамљеног читаоца, читање 2.0 карактеришу
интерактивност и сарадња.22 Интерактивност у читању се
реализује кроз допуну садржаја преко форми као што су за
белешке и дописивање. Сарадња се остварује препоручива
њем садржаја и креирањем додатних садржаја. Препоручи
вање садржаја обухвата оцене, обележавање делова текста,
информацију о броју читалаца одређеног дела, док додатне
садржаје налазимо у форми рецензија и дискусија.
Демократичност – Интерактивност као и хипертекстуал
ност обезбеђује још једну предност електронског издава
штва, а то је већа демократичност. Од повећане демокра
тичности немају користи само читаоци који могу да изнесу
свој суд о делу и поделе га са другим читаоцима, већ и сами
писци. Електронско издаваштво пружило је могућност пи
сцима који на други начин можда не би успели да изложе
свој рад широј јавности, или који не би добили прилику да
штампају своја дела кроз традиционалне канале којима го
сподари главни ток штампаног издаваштва. Тако, на при
мер, Амазон пружа сваком могућност да се појави у најве
ћој књижари на свету као независни аутор; потребно је само
послати књигу у ворд формату, залепити цену по жељи, а
Амазон ће се побринути за све остало.   
У дебати о електронском издаваштву, посебан проблем је то
што оно што је за неке предност електронске књиге у одно
су на штампану, за друге је недостатак. Шери Теркл (Sherry
Turkle) сматра да наши уобичајени наративи о технологији
почињу учтивим ниподаштавањем онога што је било раније
и настављају се идеализацијом новог. Онлајн читање, са мо
гућностима које пружају линкови и хипертекст, често добија
херојски тријумфалистички наратив, док се књига омалова
жава као „дисконектована”. Тај наратив иде отприлике ова
ко, пише Теркл: „старо читање било је линеарно и искљу
чиво; ново читање је демократско јер се сваки текст отва
ра према ланцу нових идеја.” Али, ово је само једна при
ча, сматра Теркл, прича коју технологија жели да исприча.
„Постоји још једна прича. Књига је повезана са сањарењем
и личним асоцијацијама јер су читаоци загледани у себе.
Онлајн читање вас увек зове другде и оно је само понекад
прекинуто улажењем на линк ради дела на које реферира и
асоцираних коментара. Много је чешће прекинуто слањем
22 Софронијевић, А. (2010) Нова парадигма сарадње у библиотекама: више
од wеб 2.0 технологија, Култура бр.129, Београд: Завод за проучавање
културног развитка, стр. 57.
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порука, куповином, Фејсбуком, Мајспејсом и Јутјубом. Ова
друга прича је сложена и људска. Али она није део тријум
фалистичког наратива у ком свака нова технолошка могућ
ност само пружа прилику, а никад не подилази рањивости и
никад не ствара анксиозност.”23
Развој ситуац
 ије на тржишту дао је за право дигиталним
скептицима који су остали привржени традиционалној
штампаној књизи ценећи њену материјалност и смисле
ност и сумњајући да ће икада бити суштински замењена
електронским фајловима који се читају на екрану. Књига је
естетски пријатна форма, уметничко дело са стилизованом
насловном страном и атрактивним дизајном, и право је за
довољство имати је у рукама, отворити и поседовати. Она је
изузетно пријатељски настројена према читаоцу: ништа ни
је лакше него окретати странице књиге и читати чисти црни
текст на белом папиру. Не напрежете очи и са лакоћом се
можете кретати кроз књигу. Батерије се никада неће истро
шити и књига се неће поломити ако је испустите. Штавише,
књига је друштвени објекат: можете је делити са другима,
позајмљивати и враћати, богатити своју колекцију, покази
вати на полици, пазити као нешто вредно и на основу ње
стећи представу о њеном власнику и колико она њему значи;
књига је симбол његовог идентитета. Дигитални скептици
истичу да електронска књига не нуди ништа од овога.
На аргумент дигиталних оптимиста да ће се у издавачкој
индустрији догодити оно што се већ догодило у музичкој
индустрији, дигитални скептици тврде да се музика не мо
же поредити са књигом. То што можемо своју музичку би
блиотеку да носимо са собом, кажу они, и да слушамо шта
год пожелимо, заиста има бројне предности у односу на ви
нилске плоче, па чак и у односу на касете, али је аналогија
са књигом погрешна. Књига већ јесте носива, а чак и када
је реч о људима који доста времена проводе у путовањима
или одлазе на дуге одморе, једна књига ће им бити сасвим
довољна.
Један од дигиталних скептика, чије мишљење Томпсон на
води, каже како он познаје мало људи који би желели да са
собом носе 80 књига и да дигитални читачи нису за оне који
желе да се удубе у књигу. Електронско издаваштво, по ње
говом мишљењу, никада неће бити велики бизнис. То није
музички бизнис – то нису песме које трају два или три ми
нута. То није бизнис дневних новина – књиге не стоје на
полицама један дан или један сат. То није бизнис магазина

23 Теркл, Ш. (2011) Сами заједно, Београд: Клио, стр. 329.
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са садржајем кроз који можете проћи за време вожње
подземном железницом.24
Томпсон такође сматра да постоје различити разлози због
којих већина читалаца остаје дубоко везана за физичку књи
гу, не само зато што их спутавају техничке карактеристике
електронских справа за читање, већ због тога што дају пред
ност књизи као физичком и културном артефакту и верују
да за одређени читалачки доживљај штампана књига има
вредност коју електронске справе за читање, колико год би
ле развијене, не могу имати.  
Многи аутори такође праве разлику између традиционал
ног и е-читања. Сматрају да је у традиционалном читању
постојао елемент утехе, повлачења у благословену усамље
ност; постојао је, како Барт пише, онај тренутак поистове
ћивања са „заљубљеним субјектом и мистичним субјектом“.
Са е-читањем то се губи и све је мање онога што се некада
звало библиотерапија.25 Традиционалисти упозоравају на
техничке и емоционалне недостатке е-читача: немате осећај
докле сте стигли са читањем, не постоји мирис нити додир
књиге, не постоје трагови ранијих читања.
Као предност штампане књиге над електронском многи на
воде њену присност. Док читамо књигу као да смо у непо
средном додиру са писцем, док слова на екрану делују не
како ван нас. На тај начин размишља и Жан Филип де Тонак
када одговара на питање шта ћемо изгубити са појавом тих
нових, малих књига. „Неке застареле навике, можда. Изве
сну сакралност придавану књизи унутар једне цивилизације
која ју је уздигла на пиједестал. Онај специфичан вид при
сности између писца и његовог читаоца коме ће појава хи
пертекстуалности неминовно наудити.” 26
Предвиђања да ће са појавом електронске књиге нестати
класична књига изазивала су углавном забринутост. Али
има и оних који на прелаз од класичне ка електронској књи
зи гледају као на само још једну у низу промена какве су се
одувек дешавале и на које се обично није гледало са одобра
вањем. Како тврди Вучковић, није реч ни о каквој новој поја
ви. Људе је увек бринуо нестанак оног добро познатог. Тако
у Платоновом дијалогу Федар, написаном пре близу 2.500
година, Сократ критикује проналазак писма сматрајући да
24 Исто, стр. 320.
25 Ковачевић, Н. (2010) О могућности и стварности – једно (не)аристоте
ловско читање е-књига, Култура бр. 129, Београд: Завод за проучавање
културног развитка, стр. 31.
26 Каријер, Ж. и Еко, У. (2011) Не надајте се да ћете се решити књига,
Чачак: Градац К., стр. 7.
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оно носи привидну, а не стварну мудрост. Исто тако про
налазак штампе проглашаван је непотребним и ђаволским
изумом. Данас смо у средишту сличне полемике између за
говорника Гутенбергове цивилизације књиге и поклоника
Интернета и дигиталних комуникација.27

***
На крају, преостаје нам да одговоримо на два основна пита
ња. Прво је да ли се дигитална револуција уопште догодила
ако већ електронска књига није истиснула штампану? Друго
питање гласи: да ли је штампана књига само један медиј из
међу многих, од који сваки има своје предности и недостат
ке? Да ли је битан само садржај, прича или је битна и форма,
односно медиј? Да ли су у праву Каријер и Еко (Jean-Claude
Carrière, Umberto Eco) који су утешно поручивали: Не надај
те се да ћете се решити књига. Књига је савршен изум, као
точак, који се не може учинити бољим.28
Томпсон сматра да се у издавачкој индустрији догодила
дигитална револуција, једино што то није баш онаква ре
волуција какву су имали на уму рани заговорници е-књиге.
Они су мислили да револуција мора да значи револуцију у
производу: што би значило да ће књига као физички објект
нестати и да ће бити замењена нематеријалним садржајем
који се може продати и купити. Међутим, сматра Томпсон,
пре се ради о револуцији у процесу, него о револуцији у про
изводу. Та револуција у процесу је оно што Томпсон нази
ва скривеном револуцијом.29 То је револуција која се свака
ко догодила, и то у четири области: прва је оперативни си
стем, друга штампање, трећа продаја и маркетинг и четврта
област је испорука садржаја.
Као и у многим секторима индустрије, и у издавачкој ин
дустрији је извршена компјутеризација и дигитализација
канцеларија и оперативних система. Документи, укључују
ћи рукописе, циркулишу као електронски фајлови а не ви
ше као одштампани текстови. Што се штампања тиче, два
сервиса су од посебног значаја: SRDP30 и POD.31 SRDP се
користи за штампање мањих количина примерака – од 10/20
27 Вучковић, Ж. Залазак Гутенбергове галаксије: Културолошке и епи
стемолошке импликације, http://teme.junis.ni.ac.rs/teme2-2011/teme%20
2-2011-10.pdf, приступљено 10. 12. 2011.
28 Каријер, Ж. и Еко, У. (2011) Не надајте се да ћете се решити књига,
Чачак: Градац К., стр. 15.
29 Thompson, J. B. (2010) Merchants of Culture, Cambridge: Polity, p. 321.
30 short-run digital printing.
31 printing on demand.
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до 300/400, и то је истовремено главна предност у односу
на традиционалну, офсет штампу која је била економична
само код већих тиража. POD је, међутим, нешто сасвим но
во. Књиге су се раније прво штампале па продавале, сада се,
захваљујући овом сервису прво продају па онда штампају.32
Једна од значајних предности ових нових могућности је то
што су оне удахнуле нови живот бројним књигама које су
препуштене забораву пре много година, јер нису могле би
ти штампане у новим, бројним тиражима које је, да би се то
исплатило, захтевала традиционална штампа.
Дигитална револуција има велики утицај и на продају и на
маркетинг. Драматичан успон Амазона најоч
 игледнији је
пример како је Интернет трансформисао продају књига на
мало. Амазон је унео нешто потпуно ново у ову област: ви
дљивост, расположивост и продаја књига постали су много
мање зависни од одлука и интеракција у ланцу продаје књи
га, нарочито од одлука агената за трговину и других у изда
вачким кућама који одлучују о томе које ће књиге као прио
ритети бити понуђене књижарама, као и од одлука књижара
које ће књиге складиштити и у којим количинама, како ће их
изложити и слично.
Такође, дигитална револуција је променила правила игре у
издаваштву учинивши бројке транспарентним. Нико више
не може да крије или преувеличава успех претходне књи
ге, јер свако може да провери бројке. С друге стране, пише
Томпсон, револуција е-маркетинга у издаваштву управо по
чиње. Све већа средства намењена маркетингу повлаче се
из традиционалних штампаних медија и улажу у различите
врсте онлајн маркетинга; издавачи све више користе Интер
нет да би ступили у директну везу са потрошачима и олак
шали онлајн интеракцију између писца и читаоца. 33
Други аспект маркетинга и промоције који је врло ва
жан за издаваче је оно што би се могло назвати дигитално
прелиставање. Наравно, увек је било могуће прелистати
књигу пре него што је купимо, па и прочитати неколико
страна. Али, издавачи сада могу понудити много више од
онога што је било могуће у књижарама од цигли и малте
ра. Читаоци сада могу да прегледају садржај, да прочитају
текст на омоту књиге, или чак да прочитају поглавље или
два.
Утицај дигиталне револуције највећи је приликом испору
ке садржаја. Садржај књиге одвојив је од њене форме. Ова
32 Исто, стр. 326.
33 Исто, стр. 328.
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карактеристика повезује књигу са другим производима ме
дија и креативних индустрија, као што су филм, музика, но
вине, и то је разлог што је утицај дигиталне револуције у
овим индустријама много већи него када је реч о, рецимо,
индустрији фрижидера. У суштини, дигитализација садржа
ја раздваја садржај и форму. Стварна вредност књиге је у
садржају и стога је слоган који се често понавља, а повезан
је са дигиталном револуцијом, „садржај је краљ”.
Овде можемо да поставимо наше друго питање: да ли је
„садржај краљ“?
Многи сматрају  да је суштина књиге у снази речи и пору
ке коју она носи, без обзира на то да ли се она појављује
у класичном или електронском лику. Добра књига је увек
дијалог, трајна и неограничена међуљудска комуникација.
Уместо било какве одбране књиге, довољно је да она буде
прочитана, без обзира на то да ли је њен садржај на харти
ји или на екрану.34 Према Вучковићу, дилема класична или
електронска књига је заправо лажна и резултат наше скло
ности да се стално опредељујемо и расправљамо по систему
„или-или”. Треба да постоје и једна и друга и да обе имају
своје предности и недостатке.
Ова иста страна у даљој аргументацији наводи да за изда
ваче и ауторе није најважније такмичење између електрон
ских и традиционалних књига, већ колико времена су људи
вољни да посвете читању, а не другим врстама забаве које
им се нуде.35 Оно што је читаоцима важно јесте сама прича,
тврди директор овогодишњег Сајма књига у Франкфурту,
није битно да ли је одштампана или је дигитална, да ли је
видео или холивудски филм, битна је прича.
Други, опет, сматрају да је битан формат, односно да раз
личити формати одговарају различитим садржајима и
различитим ситуац
 ијама.
Електронски формат је свакако погодан за неке врсте књига,
али не и за жанрове као што је књижевност; одговара одре
ђеним приликама за читање, као што је путовање авионом, а
мање одговара другим ситуац
 ијама, нпр. док лежимо на кау
чу код куће. У том смислу може се испоставити да је е-књи
га пре допуна штампаној, као што су то дуго биле аудиокњи
ге, него њена замена. Може се десити да за 30 година књига
34 Вучковић, Ж. Залазак Гутенбергове галаксије: Културолошке и епи
стемолошке импликације, http://teme.junis.ni.ac.rs/teme2-2011/teme%20
2-2011-10.pdf, приступљено 10.12.2011.
35 http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/08/e-book-sa
les-are-leveling-off-heres-why/, приступљено 8. 10. 2014.
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у старом облику, на папиру, уђе у елитну културу а да е-књи
га постане део масовне културе, као што је то пре 30 годи
на била штампана књига. Тако су сада део елитне културе
графички принтови који се штампају у ограниченом броју
примерака и потписани су од стране аутора –графичара.
Трећи су, пак, они који тврде да је огромна предност штам
пане књиге управо то што су у њој садржај и форма неодво
јиви; та јединствена комбинација је оно што читаоци цене
и да она има све напред наведене предности. Електронска
књига је пуки садржај и никада не може да репродукује
материјалност штампане књиге.
Али, чак ни најватренији заговорници електронске књиге
нису тврдили да ће књиге престати да се штампају. Елек
тронска књига неће убити штампану књигу, као што ни изум
телевизије није убио радио или као што DVD није убио те
левизију. Има књига које су права уметничка дела и која ће
те увек хтети да имате у штампаној форми... Али љубиће?
Да ли бисте заиста желели да убијете дрво због њих?36 Нема
разлога да се са овим не сложимо.
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E-BOOK
Abstract
Unlike many texts written in the past two decades about the end of
the printed book, this paper deals with the end of e-books. The latest
reports of big losses in electronic publishing show that printed books
have taken precedence again, which seems to hold ground. However,
ups and downs in e-publishing have been happening before: the initial
optimism from the beginning of the 90s has been replaced by serious
doubts, followed by launching of the Kindl reader that gave e-books  
precedence over printed versions. In contrast to this rather unstable
situation on the market, the appearance of e-books has caused more
controversy and future predictions than any other new medium before
them. Many have predicted the end to the printed books and thus the
end to an entire civilization, others have announced digital culture as a
whole new way of life. Only some of them hesitated to call the changes
revolutionary and most agreed that e-books have many advantages over
the printed ones. Will anyone dare to predict anything now?
Key words: e-book, electronic publishing, printed book,
John Thompson
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КОНТЕКСТ МЕДИЈСКОГ
СПЕКТАКЛА У УСЛОВИМА
ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ
Сажетак: Посматран са становишта доминантно хегемони
стичког дискурса, рад анализира процесе које изазива медијски
контекст у сусрету са активном публиком. Шта се догоди у кому
никационом процесу, када је идеолошки аспект кодирања поруке
нејасан, те на који начин медијски контекст створен у овим усло
вима утиче на процес декодирања? У време турбулентног стату
са националног питања, 1987. године у оквирима државног иде
олошког апарата реал изована је централна манифестација Дан
младости под називом Упалите светло, која је у себи садржала
питање одрживости идеје југословенства. Циљ текста усмерен
је на описивање и изналажење валидних одговора на тему релаци
оних веза између медијског спектакла (елемента државног иде
олошког апарата) и улоге активне публике у периоду друштвене
кризе.
Кључне речи: медијски контекст, спектакл, кодирање-декодира
ње, слет, активна публика

Увод
Динамичан однос медијског садржаја и његове рецепције
утичe на значење у тој релацији, па су тако „моменти коди
рања и декодирања, и ако релативно аутономни у односу на
процес комуникације њени одређујући моменти”1. Прили
ком посматрања телевизијског преноса медијског спектакла
1 Хол, С. (2013) Медији и моћ, Београд: Карпос.
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(државног сценског догађаја), неопходна је анализа са ста
новишта доминантно хегемонистичког дискурса у којој
прималац узима конотирано значење у целини и декодира
поруку у оквиру референтног кода у коме је она и кодира
на. Доминантна позиција се везује за велике тотализације,
њихово виђење проблема је широко, те често доводи дога
ђаје у везу са националним интересом. На тај начин публика
узима конотирано значење медијског контекста и декодира
поруку у оквирима доминантног, референтног кода у коме
је сама порука и кодирана. Према теоретичару Холу (Stuart
Hall) текст поприма различита значења код посматрача у за
висности од  ширег контекста и односа моћи у друштву.
Посматран из тог угла, медијски контекст постаје комплек
сан спој дискурса, идеологија и значења произведених у
динамичном међусобном односу медијског програма и ме
дијских публика. Теорија Луја Алтисера (Louis Althusser)
дискурс идеологије повезује са постојањем идеолошког
апарата државе, сачињеног од агенција и система, у ко
је спадају и медији који помажу обликовање јавне свести,
водећи притом рачуна да подређене групе прихвате успо
стављени друштвени поредак2. Према овом аутору идео
логија се појављује као конститутивни елемент погледа на
свет, те представља сложену структуру коју чине подједнако
концепти, веровања, мисли, као и симболичке конструкци
је. Овакво тумачење се заснива на значењима и представа
ма који су циљaно произведени, а који се доживљавају као
стање политичког, економског и културног поретка у коме
људи налазе смисао3. Међу циљано произведене медијске
представе идеолошког апарата убраја се спектакл са својим
карактеристикама које се могу поделити у неколико катего
рија: 1. непосредно дејство на чула путем хипертрофираних
симбола, јер спектакл кроз форму подстиче уживање и до
падање без уметничке потребе за промишљањем; 2. пред
стављање бољег и лепшег света путем једнозначних симбо
ла, знакова и алегорија; 3. омогућава „привремено бекство”
из стварности нудећи заборав и утеху и скрећући поглед и
свест из света сукоба, зебње и неправди у свет непосредног
задовољства; 4. подразумева поделу на извођаче и гледао
це4. У својој физиолошко-социлошкој студији, објављеној
1967. године Друштво спектакла, ситуациониста Ги Де
бор (Guy Debord) указује на спектакл као „сурогат реално
сти”, „универзум моћи”, „резултат и циљ владајућег облика
2 Алтисер, Л. (2009) Идеологија и државни идеолошки апрати, Београд:
Карпос.
3 Ђорђевић, Ј. (1997) Политичке светковине и ритуали, Београд: Досије.
4 Исто, стр. 187.
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производње”, „врхунац идеологије”5 те његово теоријско
наслеђе представља обавезну анализу приликом тумачења
појма. Са друге стране, Бодријар (Jean Baudrillard) дизајн  
посматра као друштвени однос, те каже да се дизајнирани
предмет (у овом случају спектакл) нуди као модел симула
ције, односно предвиђања могућег и немогућег, где је има
гинарно убележено у неку комбинаторику6. Следећи аутор,
Жан Дивињо сматра да друштво прибегава спектаклу сваки
пут када жели да потврди своје постојање, још важније моћ,
тј. да помоћу спектакла оно формализује симболичке еле
менте који означавају трансценденталну стварност. Путем
спектакла према истом аутору, „друштво још од средњег ве
ка кодификује свој живот, динамизам и систем вредности”7.
Свесно се не упуштајући у историјску анализу формата ме
дијског спектакла – мегаспектакла којој према Дагласу Кел
неру (Douglas Kellner) припадају и типови попут ријалити
програма, спектакла терора и сл., рад третира специфичан
формат медијског спектакла – живи пренос сценског дога
ђаја, као медијски контекст у коме се губи могућност ре
конструкције провучене кроз субјективни филтер, па тако
процес комуникације постаје директан и транспарентан. За
даљу анализу рада је важно је становиште по коме актив
на публика добија статус меритеља и проценитеља спекта
кла, те се формира сложена интеракција, „па они више нису
окренути његовој манипулативној моћи већ интерактивном
односу и креативности свих релевантних учесника”8.
Овај рад занима питање шта се догоди у комуникационом
процесу, када је идеолошки аспект кодирања поруке не
јасан, те на који начин медијски контекст створен у овим
условима утиче на процес декодирања. У време друштвене
кризе и турбулентног статуса националног питања, 1987. го
дине у оквирима државног идеолошког апарата реализована
је централна манифестација „Дан младости” под називом
„Упалите светло”, која је у себи садржала питање одрживо
сти „идеје југословенства”. Даље, нас интересује које ефек
те на активну медијску публику изазива медијски контекст
који указује на неодрживост система у коме настаје. Циљ
текста представља описивање и изналажење валидних од
говора на тему релационих веза између медијског спектакла
(елемента државног идеолошког апарата) и улоге активне
публике у период
 у кризе „идеје југословенства”. Усвојивши
5 Дебор, Г. (1995) Друштво спектакла, Њу Јорк.
6 Бодријар, Ж. (1991) Симуларум и симулација, Нови Сад: Светови.
7 Дивињо, Ж. (1978) Социлогија позоришта, Београд, БИГЗ, стр. 95.
8 Лукић Крстановић, М. (2010) Спектакли XX века, музика и моћ, Београд:
Eтнографски институт САНУ.
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претпоставку да идеологија доминантног кода утиче на ме
ђусобну релацију медијског контекста  и  активне публике, у
раду ће бити употребљена емпиријска метода заснована на
квалитативним подацима, на примеру медијског спектакла
– телевизијског преноса централне манифестације “Дан
младости” 1987. године.

Телевизијско значење и медијски спектакл
Фаза телевизијског постојања коју обрађује овај рад односи
се на период када су електромагнетне фреквенције којима
се програми емитују припадали категорији природног до
бра, без могућности да се једна фреквенција мултипликује,
те је омогућавало интервенцију и контролу државе у овој
области. Са идејом остваривања друштвеног утицаја фор
мира се категорија државне радио телевизије, касније јавног
сервиса. Након Другог светског рата у социјалистичким зе
мљама државна телевизија постаје темељ идеолошке поли
тичке пропаганде, владајуће и једине партије, као елемент
државно идеолошког апарата. Појам државне телевизије
се смешта у дискурс јавног интереса, који није у односу са
личним.
Други феномен који одређује оквир анализе се односи на
комуникацијску потребу публике (грађана) да учествују
у јавном животу и кроз комуникациони чин утичу на дру
штвени амбијент. Ове потребе произилазе из начина живо
та, припадности друштвеној групи, узраста, степена обра
зовања, етницитета, језика комуницирања. Од улоге јавног
сервиса се очекују озбиљни садржаји о разним друштвеним
питањима, којима се изражавају разни облици идентитета,
успостављање друштвеног процеса, али и критичког од
носа према стварности у циљу развоја демократичности9.
У кризним друштвеним околностима ова улога масовних
медија се појачава, па након периода осамдесетих већина
републичко-покрајинских радио телевизија прелази пут од
државно партијских преко фазе национал партијских, да
би се коначно поново вратила у државно партијски систем
државног идеолошког апарата.
Медијски спектакл као облик медијског садржаја у директ
ном телевизијском преносу „јесте порука организована ТВ
сликом и представља истовремено   симболичку презента
цију актуелно дате стварности”10. Како бисмо сагледали
9 Вељановски, Р. (2005) Јавни РТВ сервис у служби грађана, Београд,
Клио.
10 Ђорђевић, Т. (2007) Теорија масовних комуникација, Београд, Институт
за политичке студије, стр. 191
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његову улогу у производњи значења неопходно је да сагле
дамо функције медијског спектакла:
- медијски спектакл представља форму симболичког
апстраковања социјалних збивања узетих у њиховој
емпиријској датости;
-  медијски спектакл својом структуром обезбе
ђује да се осим реалне конституише и имагинарна
стварност;
- социјална функција медијској спектакла у којој он
својим дејством обезбеђује чин индентификације  ре
ципијента са садржајем, односно ствара могућност
пројектовања емоционалних тензија.11

Медијски контекст –
значење спектакла у доминантном коду
Посредством масовних медија, идеологија покорава не само све
сни, већ и инстинктивно-емотивни део бића 12.

Полазећи од чињенице да је за масовног комуникатора ва
жно његово идејно опредељење обликовано уз помоћ поли
тичких и социјалних вредности у којима делује, појављује
се питање могућности дешифровања скривене интенције.
Комуникатор, као елемент државног идеолошког апарата  
под дејством фактора као што су политички систем и норма
тивно правни поредак, функционише у референтном оквиру
којим се дефинише његов однос према окружењу. Ефекат
који производи одређено значење масовних медија претпо
ставља три нивоа сагледавања: реципрочна размена порука
међу официјалним центрима информисања, фидбек реакци
је испитивањем јавног мњења и анализом интеракције пре
ма уредништву, и треће и за овај рад најзначајнији аспект
широк талас расположења публике након примљеног садр
жаја. Ако је у функцији овог рада медијски спектакл порука
која посредује стварност идеолошког система, у оквиру кри
зног друштвеног контекста његова улога се прилагођава по
требама оних којима је намењена. Медијски контекст овде
посматрамо са становишта две компоненте које у телевизиј
ском преносу постају целина, где идеолошко информативна
страна подређује себи естетску која осигурава емоционал
ни доживљај. Кодирање поруке о „замишљеној заједници”
у сусрету са праксом декодирања указује на притисак који
само кодирање добија од публике. Порука у виду државног
11 Исто.
12 Божовић, Р. (2010) Спектакл и медијска култура, Култура бр. 126, Бео
град: Завод за проучавање културног развитка.
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медијског спектакла поред политичко информативног садр
жи  и емоционално-афективни дискурс учитавања у проце
су декодирања. Тако у контексту друштвене кризе прили
ком настајања предмета рада државног медијског спектакла
„Дана младости” 1987. године  први део целине (политичко
информативни) није у стању да сам себе јасно дефинише, те
се садржај окреће емоционално афективној природи спек
такла и тако прилагођава потребама публике. Узимајући у
обзир могућност феномена медијског спектакла пред више
милионским аудиторијумом, „гледаност директног преноса
се процењује између 15 и 16 милиона ТВ гледалаца”13 уз
употребу симболичког израза значење изазива емоционал
ни доживљај. Тај доживљај не изазива сам програм, колико
његова конструкција у судару са активном публиком. Ипак,
ефекат значења није могуће измерити, осим анализом деко
дирања наступајућих политичких догађаја који су утицали
на нестајање државе садржане у називу Југословенске ра
дио телевизије.

Студија случаја: Медијски спектакл – државни
сценски спектакл Дан младости, 1987. године
Руководећи се моделом обликовања идеологије кроз др
жавни сценски спектакл, организационо политички секре
таријат Савезног одбора ССНРЈ 1956. године доноси од
луку о усвајању карактера прославе 25. Маја и назив „Дан
младости”.
„Да се дан 25. Маја назове „Дан младости”. Поводом тога
дана у целој земљи се организују прославе Дана младости
које по садржини треба да буду смотре активности и достиг
нућа младе генерације на подручју физичке културе, култу
ре и уметности, као и рада на техничком васпитању. За ову
годину тога дана био би школски празник, а у идућој би већ
требало размотрити да се прогалси државним празником”14.
У смислу система организације ако „се спектаклом демон
стрирала моћ, онда се кроз његову организацију власт учвр
шћивала”15. Организациона структура је подразумевала
вертикални тип делегирања одговорности и то од државног
врха и Савезног одбора за прославу „Дана младости”, пре
ко Централног комитета народне омладине, републичких и
среских  одбора, до  координатора и учесника у програму.
У сваком слету је учествовало неколико хиљада учесника
13 Новинско издање „Младост”, 1987. година.
14 Архив Југославије, Фонд 114.
15 Лукић Крстановић, М. (2010) Спектакли XX века, музика и моћ,
Београд: Eтнографски институт САНУ.

249

ЈОВАНА КАРАУЛИЋ
подељених у готово шаблонске програмске целине. У на
редним годинама слет задржава исти облик, тематски карак
тер сваког појединачног извођења, а сценарио је истовреме
но био „порука, императив, стање и визија те је на тај начин
испуњавао свој основни задатак да представља друштво и
да се њему обраћа”16. У медијском смислу, за саму телеви
зију „Дан младости” је значио догађај од највеће важности
за идеолошки апарат, па се тако на колегијумима о њему од
лучивало и по неколико месеци унапред. Естетска димен
зија медијског спектакла је наводила доносиоце одлука да
редитељи преноса учествују у припреми слета готово истим
интензитетом као и сама припрема догађаја, па је тако за
годину коју обрађује рад важна чињеница да је редитељ
преноса учествовао на састанцима Савезног одбора још од
краја 1986. године.
Уставна и национална криза од почетка седамдесетих по
степено је угрожавала југословенску државу све до почетка
осамдесетих година након Титове смрти. Умирање хари
зматичног вође, коинцидирала је са значајним глобалним
и локалним процесима важним за утемељење историјског
контекста. На локалном нивоу долази до високог степена
спољне задужености, великог дефицита и инфлације. Након
економске следи и политичка криза, па се од 1981. на сед
ницама највиших партијских и државних органа говори о
националним проблемима најпре на Косову, али и у целој
земљи. Убрзо долази до заоштравања ставова према наци
оналностима у свим републикама, које ће трајати до 1985.
године када се републике поново окрећу својим национал
ним интересима. У то време  на место председника Градског
комитета СК долази Слободан Милошевић, који заједно са
Иваном Стамболићем утиче на формулисање питања нацио
налног идентитета. Године 1987. Милошевић подржава Ср
бе на Косову пољу и овај говор се сматра прекретницом у
новијој српској историји и његово коначно усмеравање на
српски национализам. У овом периоду се започиње са ши
рењем националистичке еуфорије у свим републикама. Сло
венија је најгласнија у изношењу става да више није спрем
на да се солидарише са проблемима осталих република. По
ставља се питање шта су сада елементи за потврду друштва,
односно ког друштва, те коначно које нације? Која је то нова
идеологија и шта је по њој скуп веровања и вредности које
уједињује, те кога уједињује? Како сада изгледа порука коју
треба кодирати? У коме медијском контексту? Које значење
ова порука треба да изазове?

16 Исто, стр. 118.
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Према излагањима редитеља сценског спектакла и редите
ља телевизијског преноса17 државна структура је, иако у ве
ликој мери нагрижена интересима појединачних република,
имала циљ да „печатира” одрживост идеје југословенства.
Један од начина у потврди овог нестабилног концепта би
ло је одржавање саме манифестације. Саговорници даље
наводе да су неке републике (Србија, БиХ) предњачиле у
овој намери, док су друге као Словенија износиле ставо
ве о непотребности како самог догађаја, тако и изношења
поруке у целини. У овој конфузној констeлацији је требало
кодирати поруку која ће заједници комуницирати стање ак
туелног тренутка, а коју ће заједница декодирати у оквири
ма доминантног кода „братства и јединства”. Савезни одбор
доноси одлуку о програму који комуницира наслов “Упали
те светло”, са посебним мотом „не границе раздвајања, већ
границе спајања”.
„Када би назив зависио од реалних околности, а не од идео
лошких фикција, приредба би се звала „Угасили сте светло”.
Те игре светлости и таме нису игра речи, већ реалан однос
друштва према Дану младости”18.
Како је телевизијски пренос реализован истовремено на оба
и једина канала, сам чин декодирања је требало да усагласи
„пожељно тумачење” у свим републикама у односу на кла
сне, економске, културне друштвене и идеолошке различи
тости. Редитељи, који су били и чланови ауторског тима у
реализацији концепта манифестације сагласни су по питању
заједничког именитеља изазивања „емотивног значења” ко
је је програм у сусрету са публиком требало да произведе.
Њихов даљи заједнички став је да је државни идеолошки
апарат истицао управо тај емоционално афективни ефекат
програма као потврде о осећају заједништва. На питање о
томе да ли је Савезни одбор био под притиском друштва о
нескладу друштвених идеолошких тумачења редитељ про
грама каже да је утисак  јавности након манифестације зна
чио потврду успешности у намери „вештачког одржавања
братства и јединства”. Процес комуникације, кроз кодирање
и декодирање унутар референтног   оквира је био изложен
притиску заједнице јер како каже Грозданић: „Порука коју
17 У сврху истраживања обављен је интервју са редитељем догађаја Ми
хаилом Вукобаровићем и редитељем телевизисјког преноса Веселином
Грозданићем. Михаило Вукобратовић је према писању новинског изда
ња „Младост” из маја 1986.: „Први коме је поверена ТВ реализација
приредбе ’Дана младости’, који се „дрзнуо” да стадионска дешавања
прекине спотовима и тако увео глас младог коментатора, и учинио пре
нос донекле другачијим”.
18 Новинско издање „Младост”, мај 1987. године.
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смо слали је била оштећена, са шумом, јер то није став Сло
веније, делимично Хрватске, а где Србија покушава да по
каже да је то тако, да та идеја још увек постоји. Сањали смо
отворених очију, гледали смо а нисмо видели”.
О тежини тренутка говори Хашим Реџепи, председник Са
веза омладине у свом поздравном говору у оквиру церемо
није: „Садашњост јесте тешка, проблеме вечерас нећемо на
брајати јер их добро познајемо. Приђимо ближе један друго
ме, упознајмо се боље, имајмо више поверења и међусобног
уважавања, испољимо више разумевања за наше разлике и
још више за јединство. Национална припадност, није и не
сме бити сметња за јачање југословенског социјалистичког
патриотизма”19.
Манифестација је у програмском смислу садржала преда
ју последње штафете, чија је порука формулисана у духу
песимизма. По својој структури догађај је био планиран на
исти начин као и претходни: штафета је путовала 66 дана
кроз све крајеве Југославије, завршила је свој пут на Ста
диону ЈНА, а њу је председнику омладине ЦК СКЈ пре
дала једанаестогодишња ученица из Гњилана – Рејмонда
Брошај. Свечаности је присуствовало 50.000 гледалаца и
међу њима највиши функционери из свих република, а на
генералној проби истовремено и јединој проби са телеви
зијом присуствовало је готово пола стадионске публике. У
самом програму учествовало је 5.500 младих, интонирана
је химна „Хеј Словени”, а програм је био подељен на 4 ви
шеслојна блока. Све је указивало на редовну организацију
прославе. „Оно што је ову, разликовало од претходних ма
нифестација јесте идеја о оном шта је то друштво које слет
представља”20. Усклађено са потребама будућег значења,
коментарисање догађаја из студија за време живог преноса
у функцији медијског спектакла има додатну вредност још
једног слоја учитавања поруке која се жели пренети. Из тог
разлога се на седницама Савезног одбора разматрао и текст
који ће пратити телевизијски пренос, па тако водитељи Дра
гана Кауцки и Зоран Модли21 коментаришу прву тачку под
називом „Бомба у грудима – Какво коло наоколо” у којој ви
димо концентричне кругове кола свих националности која
се у једном тренутку раздвајају: „Као што видите, коло је по
чело сложно, али нешто почиње да се дешава, где је сад оно
19 Новинско издање Новости, 26. Мај 1987.
20 Новинско издање Политика, 28. мај 1987.
21 Према изјави Веселина Грозданића: „Претходних година су програм
преносили коментатори из Хрватске, Босне, Србије, Црне Горе и наиз
меннично су коментарисали делове програма, а из студија у Словенији,
Војводини и Косову су коментарисали цео пренос”.
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сложно коло са почетка, зашто се кола једно по једно полако
одвајају, ево прво се одвојила Србија, па Хрватска, БиХ, јед
на по једна република и покрајина се одваја, зашто играмо
осам различитих кола, зашто играју кола на своје национал
не мелодије а не играју заједно, чини се да нисмо сједињени
како би требало да будемо, ово схватамо као упозорење, до
душе распевано и разиграно, боримо се са 8 система а такву
партитуру је тешко сложно одсвирати, ово коло упозорава
на тренутну ситуац
 ију. Млади верују у боље сутра, али у
оно сутра над којим би сами имали контролу, па на средини
терена видимо коло поново сједињено (разједињена кола се
враћају у заједничко), после расутих кола ето поново свих
нас Југословена заједно.” Након овог излагања, програмски
се наставља нумера групе Џакарта под називом „Бомба у
грудима”, која говори о „бомби” као срцу младе генераци
је, „којом ће бити разнето све што нас тренутно раздваја”
(водитељ ТВ преноса). Водитељи програма такође кажу да
програм у својој основи јесте уметнички, али су му поруке
политичке и док најављују блок „Доста ми је вреле климе”
додају: „На све ово надовезује се слет неколико савремених
песама које сви волимо, које треба да нас подсете да живимо
у истом дворишту, које ће постати непријатно мало ако га
испарцелишемо, оградама, тарабама, жицама и закључаним
капијама”. На семафору су се исписивали афоризми попут:
„Сваки национализам једнако је опасан, чак и наш”, а реди
тељ програма каже да је то био додатни покушај да се укаже
на актуелност тренутка. Према Вукобратовићу чињеница о
увођењу сегмента популарне културе у програмски садржај
указује на потребу апарата да се приближи младима, које по
његовом мишљењу ова тема већ увелико није занимала: „На
стадион су тада долазили само пензионери и њихови унуци,
а наша идеја је била да привучемо младе којих се ова тема у
суштини више дотицала”. У контексту формирања кода по
руке, емотивни доживљај је имао централну улогу, па тако
Грозданић објашњава неке од делова програма: „Наша при
ча је имала кључно питање како да изазовемо емоцију, дога
ђају који то више није, где емоција има све мање и где се де
лови федерације измештају. За наш пренос поред основних
елемената важан део је био да се сакривено штафета унесе у
слетски ансамбл у централни део терена, да се онда кроз ко
реографију и шпалир штафета однесе до ограде на западној
трибини, преда у публику у правцу свечане ложе и из руке
у руку уручи маленој девојчици са Косова, која ће чекати на
једном постаменту на врху рампе испод свечане ложе у којој
је чекао председник омладине Хашим Реџепи. Било нам је
потребно да кретање штафете траје што је могуће дуже, јер
је то моменат који враћа те емоције, и подиже на крешендо
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који је сама предаја. Из безбедносних разлога у шест редова
по вертикали су били организовани момци и девојке са по
лицијске и војне академије који су симулирали публику која
преноси штафету. Крупни план штафете из руке у руку је
то што је подизало емоције. Реџепи пошто је био прилично
крупан је имао задатак, а у истом својству изазивања емоци
ја, да и њу и штафету пригрли и подигне, пренесе са друге
стране у свом наручју. Покушали смо да покажемо емоцију
заједништва”. Након програма који је у садржајном смислу
указивао на фрагилност државног система, у неформал
ном делу преноса могло се чути спонтано извођење песме
„Друже Тито ми ти се кунемо”, као уграђена потреба за по
тврдом оданости према „идеји југословенства” и култном
вођи кога више нема. Године које су уследиле су јасно пока
зале да „научена песма” није исто што и реалан живот. Овој
анализи треба додати и догађај који је представљао симбо
личку најаву трауматичне констелације која следи – плакат
за прославу „Дана младости” реализовао је дизајнерски сту
дио „Нови колективизам” из Љубљане, међутим испостави
ло се да је у питању  редизајн нацистичког плаката „Трећи
рајх” Рихарда Клајна, а штафета је на врху имала осам цр
вених капљица чије симболично учитавање ратних догађаја
који су уследили не треба посебно објашњавати.

Закључак
Медијска култура и политички дискурси помажу успоста
вљању хегемоније специфичних политичких група и проје
ката, па тако стварају представе које би требало да обезбеде
слагање са одређеним политичким становиштем и идеоло
гијом22. У тренутку друштвене кризе медијски спектакл има
задатак формулисања кода поруке која ће у сусрету са пу
бликом изазвати значење осећаја заједништва у решавању
одређеног друштвеног проблема. Са друге стране, само
значење зависиће од контекста и позиције моћи активне пу
блике која је заинтересована за односе у кризном друштву.
Медијски контекст, посматран са становишта међусобног
односа медијског спектакла и медијске публике, зависи од
дефиниције идеологије у којој порука настаје, па тако ак
тивна публика декодира поруку у односу на представу
„идеолошке стварности” која јој је понуђена. Уколико та
„стварност” није у категорији јасног доминантног кода, са
конкретним идејама о националним и другим питањима
идентитета, ни сам процес декодирања не може имати свр
сисходан медијски ефекат у испуњењу задатог циља. Пору
ка која настаје у оквиру доминантног кода који је нагрижен
22 Келнер, Д. (2004) Медијска култура, Београд:  Клио.
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сумњама о релевантности сопственог постојања, тешко да
може утицати на „пожељан” процес декодирања. Анализом
наратива је установљено да чиниоци проблема нису могли
да утичу на конфузију унутар доминантног кода па су своју
поруку формулисали у односу на актуелни друштвени тре
нутак, медијским програмом који је значење проналазио у
сусрету живог телевизијског садржаја и медијске публике.
Како? Прихватајући тезу да идеологија мобилише осећања,
емоције и веровања, у циљу стварања сагласја о доминант
ним претпоставкама у друштву, централна тачка деловања
медијског контекста студије случаја односила се на евоци
рање емоција као основе за могућност одрживости појма за
једништва. Даље, студија је показала да се у тренутку неуса
глашености потребе за постојањем манифестације која про
мовише „идеју југословенства”, држава обраћа заједници са
идејом буђења из колективног сна са поруком „Упалите све
тло”. У сфери „светлог и тамног”, а са становишта активне
публике, подвојеност карактера поруке морала је утицати и
на „супротстављену позицију” медијске публике у процесу
декодирања. За оне које су сматрали да је „светло угашено”,
територија више није посматрана као целина, а партија ни
је била идеолошки императив. Тако ни процес декодирања
није могао изазвати другачије значење. За оне којима је све
тло још увек било „упаљено”, изражавање сумње о сопстве
ном постојању унутар поруке доминантног кода указује на
проблематику позиције декодирања унутар истог кода. Тако
посматрано медијски контекст, који настаје као инструмент
државног апарата који нема јасну идеологију, у оваквим
околностима, нема своју шансу у остварењу свог задатка.
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From the perspective of a predominantly hegemonic discourse, the
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ПРИКАЗИ УМЕТНИЧКИХ
ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ
ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА У
2015. ГОДИНИ
РИБЕ – ЦРТЕЖИ, 27. јануар
Никола Вукосављевић, свестрани стваралац који се доказао
као вајар, сликар и цртач, заокруживши свој педагошки рад
на Ликовној академији у Београду, започео je поново на бе
лој хартији своје аутентично казивање, базирано на покрету
и чврстом дефинисању форме. Оградио се од свакодневи
це и уронио је у свој лепши свет, једноставан и јединствен,
стварајући нов, промишљен креативно-естетски концепт.
Нашавши се на почетку путање, без обзира на деценијско
искуство, определио се за цртеж коме се темељно посветио
и поклонио му пуну пажњу, да би истражио све његове мо
гућности и да би своју игру линијом довео до савршенства.
Цртеж као предложак за слику, детаљна студија, или цртеж
као посебна преокупација – нуди безброј могућности да се
запише, приповеда, да се остави субјективни траг или да се
са посматрачем подели виђено и доживљено. У споју плани
раног склопа и непредвиђеног обрта настаје запис из једног
даха, са јаким ликовним импулсом који се креће у правцу
истрајности, реда и симетрије, те препознатљив облик из
кога произилазе нове форме.
Повезаност универзума и Homo sapiensa, вечности времена
и бесконачности простора, на цртежу се претвара у потрагу
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за истином, смислом и суштином која је заправо живот –
а он је настао у води. Њена природна енергија непрестано
трансформише облике као да се њима игра, а велико умеће
уметника је да ухвати ту сталну трансформацију.
Присутност облика рибе као ликовног мотива је честа. За
ступљена је од најстаријих времена, преко антике, хелени
зма, хришћанства, ренесансе, бројних класичних мртвих
природа, па све до данашњих дана, било да носи симболично
значење Христа или је једноставно само део воденог света.
Код Николе Вукосављевића има и једног и другог, јер је он
одабрао да буде дечак загледан у воду, па тек онда уметник.
Риба је лајтмотив: савршен облик, дефинисан наизглед твр
дом контуром из једног потеза, са препознатљивим и ефект
ним тачкама, рецкастим перајима, отвореним или затворе
ним устима… Риба дише, гледа, плива, правилно се групи
ше у јата, подсећа на ескадриле, беласа се или се црни –
она га радује или га плаши. Отуда искреност и ненаметљи
вост стриповски поједностављених облика чијим се суче
љавањем добијају динамичне ликовне композиције.
Прочишћен цртеж, изведен тушем и пером, довољан је сам
себи да изнесе жустрину, одређеност, чистоту подневног
сунца које директно осветљава воду и вибрантним линијама
дефинише риболики облик. Али, шта се догађа убрзо након
што се светлост заклони а одраз облака спусти патину? Угу
шени сребрнасти тон рибље крљушти претвара се у светло
сиву или злокобно црну, тако да аутор посеже за лазурима,
градацијама и благим валерским премазима хладне гаме
лавираног туша.
Никола Вукосављевић, техничким савршенством цртежа и
флуидношћу акварелских премаза из једног даха преноси
реалност тренутка, и на тај начин уводи посматраче у своје
виђење и са њима несебично дели емоцију детињства.
Марина Лукић Цветић, историчар уметности

ЉУДИ И ПЕЈЗАЖ РАВНИЦЕ, 12. фебруар
Када дођете у Сомбор, не можете да заобиђете елипсасту ка
пелу Светог Ивана Непомука и њена широм отворена врата.
Капела, поред своје мермерне олтарске пале, има и посебну
галеријску намену са сликама старог Сомбора, људи и пеј
зажа равнице. Све је на једном молитвеном месту, по реду,
онако како је некада било и како би требало да буде. Неодво
јив део целине је њен домаћин, сликар Јене Вишинка, пла
вих очију, широког осмеха, са брковима, црвеном марамом
око врата, са шеширом, одевен у своју народну ношњу – као
да је сишао са платна. И сваки успутни посматрач свесно
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или несвесно постаје део те бајковите целине као са божић
не честитке. Започиње дијалог и лагана сомборска шетња
са кочијашима, запрегама, млекарицама, домаћицама, фу
рунама и огромним хлебовима. Јене Вишинка слика људе
и простор из свог окружења или сећања. Попут дневника
исповести, пред нама је његова животна заокупљеност. Пеј
заж уметниковог детињства препун  је емоција које су очи
гледно креирале читав његов живот и преточиле га у слике.
Аутор је у сталном дослуху са сопственим делом, његов мир
је очигледан, као и једноставност, приврженост природи,
животу на земљи и од земље. Ликовни говор је уверљив и
преноси посматрачу хармонију свеколиког живота. Слике
су настале са циљем да се у њима пре свега ужива и да  ука
жу на раскош, склад, тишину и идилу војвођанске равнице.
У првом плану је лепота призора, а приметан је Вишинкин
дар за ликовну организацију са врло промишљеним кон
цептом и развијеном причом. Реалистичко опредељење је
дефинитивно и неприкосновено, тако да аутор свесно зао
билази утицаје новог у уметности. Заправо, Јене Вишинка
је сликар несумњиве вештине и знања који може да прене
се врло верно све што је одабрао у свом видокругу, а затим
да препознатљивој визуелној представи пода шарм, фину
атмосферу и тактилност, истражујући суштину структуре.
Овладао је свим чиниоцима слике: композиционом шемом,
просторним нивоима – низањем планова, успешном мате
ријализацијом, постизањем фактуре – свим оним што чини
висок степен занатске вештине. Међу радовима специфичне
импресије и доследног сценарија нема већих осцилација, па
је општи утисак складност и хомогеност. Сви радови су је
динствени у изразу, надовезују се једни на друге и оставља
ју утисак као да су створени спонтано, у једном даху. Ради
се о талентованом, уметнички зрелом цртачу и добром коло
ристи који се угледа на старе мајсторе, али пре свега – окре
нутом себи и свом интимном доживљају света. Заокупљен је
проучавањем светлости која на ефектан начин, са драмским
контекстом, претвара амбијент у чаролију на граници маште
и стварности. На лепоту форме надовезује се пун и изразито
ведар колорит, умекшан нежним, пастелним тоновима. Пик
турална слојевитост употпуњена је, поред јасне светлости,
и поигравањем сенки, коришћењем сфумата и наговештаји
ма небеског илузионизма. Међутим, у укупном утиску има
нечег и од народне уметности, што иде у правцу креатив
ности, спонтаности, искрености и интимизма. Осећа се да
сликар ради из чистог задовољства и права је вештина да то
задовољство подели и пренесе гледаоцу.
Марина Лукић Цветић, историчар уметности
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ИМПРЕСИЈЕ СА КУБЕ, 26. фебруар
Оливера Јанковић, пасионирани путник и заљубљеник у фо
тографију, својим знатижељним оком, кроз фото-објектив
доживела је Кубу и овом изложбом саопштила нам је део
своје импресије, јер „слике говоре много више од речи”. По
делити виђено и пренети доживљено је уметност, поготово
ако и ви сами учествујете у обликовању стварности, желе
ћи да она буде позитивнија, лепша, ведрија – ванвременска.
Ауторкин „филинг” спонтано се поклопио са сензибилите
том људи са Кубе који су остали и опстали у незавидним
условима да мирно живе свој једини живот, одмах и сада,
данас за данас. И то је јасна порука читавој планети – да је
неминовно да победи здрав разум, младост и љубав, која се
сваким и најмањим гестом несебично дели да би се увећа
ла. Куба је добронамерна порука и велико НЕ планетарном  
отуђењу, празнини, саможивости, и она јасно показује раз
вијеној цивилизацији како треба и шта нам све не треба, шта
је изгубљено и где је заправо земаљски рај.
Фотографије градова и људи, шарене и распеване, буде наше
емоције. Човек у белом оделу са панама шеширом и кицо
шким ципелама је сам себи господар: задовољство је финим
прстима замотано у дебелој цигари, сложено међу листови
ма дувана у коме се лагано ужива. Мирис рума, коктели у
којима је испричана и измућкана сва филозофија ужитка за
непца и једноставни кафански амбијенти са тропском но
том, опили су Хемингвеја који је на Куби имао комадић свог
раја и испричао своју морску причу. Сабљарке остају у пи
шчевом роману, а Оливера Јанковић прави тиркизне фото
графије мора, белог коралног песка и бескрајних плажа –
станишта прастарим корњачама и игуан
 ама. Скупини се при
дружује и ботаничка башта „Соледад” са спектакуларним
стаблима банана.
Хавана, живописна престоница Кубе, са фантастичним при
мерима хиспано андалузијске архитектуре, налази се на
Унесковој листи, а ауторка је покушала да осим раскошних
фасада забележи и урбану свакодневицу. Тринидад са кал
дрмисаним улицама и пастелним бојама задржао је такође
свој колонијални дух, кроз који се верно доживљава дир
љива прича о трговини шећером и робовима. Неизоставна
је и Санта Клара, поприште последње битке Кубанске ре
волуције, коју су заузели крајем 1958. године Че Гевари
ни побуњеници, а данас је град са живим сећањем на то
време. Наравно, Куба има и своју препознатљиву музику
и „олд тајмере”, обојене најведријим бојама који су попут
путујућег музеја аутомобила. Уз сву раскош и егзотику са
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импровизованих пијачних тезги, Оливера Јанковић је зао
кружила свој уверљиви наратив.
Што се тиче техничког дела и умећа фотографисања, очи
гледно је да уметница зна да одабере и направи ефектан
композициони и колористички спој. Савремене фотограф
ске могућности су „одрадиле” своје, тако да су добијене фо
тографије које због своје животности свакако заслужују да
буду презентоване на оваквим тематским изложбама.
Марина Лукић Цветић, историчар уметности

ТОРЊЕВИ И ЗВОНА, 26. март
Ова изложба представља лагану, класичну војвођанску при
чу преточену у препознатљиве слике које одишу миром,
равнотежом и тишином. У визури сликара Ивана Вешића
наглашена је хоризонтала равнице, са благо заталасаним
ритмом кровова ниских кућерака и истакнутом вертикалом
масивних барокних торњева. Емотивни доживљај пејзажа
овог поднебља са романтичним амбијенталним целинама,
црквама у центру насеља и обрисима фрушкогорских мана
стира у околини, означава бивствовање на граници између
два света – профаног и духовног, овоземаљског и оноземаљ
ског. И како свако од нас носи свој генетски кôд, тако и умет
ници равнице имају свој специфичан дух, личност, поет ику
и рукопис, као и потребу да што верније осликају лепоту зе
мље, воде и неба. Велики је изазов насликати тренутак, пре
нети доживљај, досегнути исконску чистоту и не нарушити
спонтану ведрину око нас и у нама. Једноставност линије
уобличава мотив, а раскошни и чист колорит уноси у слику
радост и лепоту.
Иван Вешић је Мачванин који живи и ствара у Сремској Ми
тровици, граду у коме је пронашао непресушну инспирацију
поред цркве Светог Димитрија – као старог култног места –
која за њега значи веру, постојаност, трајање, снагу, исто
ријску и уметничку вредност. Попут Монеа, он слика исти
мотив у различито доба дана, прозрачан и плавичаст ујутру
или златно румен, са јаким исцртаним контурама у сутон.
Док цртеж опасује предмет, сликар водом и пигментом, ла
ганим намазом, преноси најдубља искрена осећања побо
жности и богобојажљивости. На белини папира, он бележи
и приповеда, молећи се светитељу и заштитнику града, а
боја, линија и светлост постају једно. Духовно уметничко
и стваралачко трагање тежи исконској чистоти, свеопштем
просветљењу, па тако саздане слике пулсирају искреношћу,
енергијом и емотивним набојем.
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Зрео, искусан и тих ликовни стваралац, педагог и поет а,
Иван Вешић, поучен искуствима импресиониста, контину
ирано слика сунчеву светлост и њеним разлагањем оставља
лирски и интимистички запис. У тематском и изражајном
домену, добро постављена основа развија се и у техничком
погледу. Ликовна дисциплина и доследност у чистоти саме
технике акварела указују на сликарево традиционалистичко
схватање уметничког дела, али и на његову суптилност, осе
ћајност. Установљене уметничке форме воде ка логичним
и јасним композицијама. Јаки валерски контрасти насли
каним мотивима дају динамику, а широки транспарентни
потези, умирени лазурима и белинама, поравнавају повр
шину постижући усклађен визуелни доживљај. Вешићево
дело је синтеза цртачког и пиктуралног, а општи утисак је
сигурност, тонска поступност, добра перспектива, вештина
и лакоћа грађења слике.
Уводећи посматрача у композицију пријемчиву за око, пре
познатљивог садржаја, пријатног колорита, с ауром сунчеве
светлости, уметник преноси лепоту збиље око нас и у нама,
поруку љубави, носталгију прошлих времена, ефемерност
људског. Избор мотива и окосница садашње поставке је за
мисао аутора да створи хармонију и пренесе богату и сло
жену полифонију торњева и звона, када уочи празника све
утихне а она зазвоне у исто време.
Марина Лукић Цветић, историчар уметности

ОБЛИЧЈА, 16. април
Даринка Слијепчевић кроз сликарство жели да нас уведе
у свој илузорни свет, да пробуди наша естетска чула и
интересовање за уметност.
Својим специфичним и експерименталним коришћењем
боје и материјала, као и смелим оркестрирањем површи
на, она успоставља хармонију на слици, одређује јој лик и
физиономију.
Стварајући у духу енформела и проналазећи лепоту у уну
тарњим доживљајима, црпи инспирацију из природе, са
кралног света и свакодневице. Елементи слике су сведени
до апстракције како не би утицали на перцепцију посма
трача и уводили га у процес аутоматског размишљања.
Наиме, Даринка Слијепчевић жели да наведе посматрача
да активно размишља о слици, истовремено му остављају
ћи простора да самостално пронађе емоцију са којом ће се
идентификовати.
Душан Невајда
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ЛИНИЈА СПАЈАЊА, 29. април
Невена Максимовић нам се представила серијом радова ко
ји показују њено успешно овладавање вештином цртежа
кроз технику калиграфским пером и тушем, којима се ма
теријализују јасне контурне линије, док је крајњи исход –
непосредност првобитног цртежа и сигурност потеза. Испи
тује линију по себи, као изражајно средство којим постиже
цртеж често у једном потезу (замаху), поштујући ритам хар
моничности и једноставности. Линија је непрекинута, по
вија се око форми попут жичаних фигура, творећи сталну
игру и пулсирање живота: она је истовремено и волумен и
површина, и носилац форме. Додавањем скупа кратких ли
нија и боје, цртеж преузима улогу средства не само описи
вања фигура већ и простора, тако да видимо спајање ликова
или физикуса са природом, окружењем или пак уметнице са
самом собом, њеним мислима и ближњима. Тада, од црнобелих контраста ствара емотивне унутрашње призоре или
пак креира комплекснији садржај, чак и догађај.
Иако се сматра да је цртеж приказ који преноси доживљај
у једном тренутку запажања, овде срећемо промишљање
мотива, положаја, композиције, облика, па и самог мотива.
Ауторка фиксира одређену замисао, разлаже је на речите
слике асоцијативног карактера или пак прави графичку бе
лешку минималним средствима, али размахнутом и сигур
ном руком. Ликовни радови тушем и калиграфским пером
Невене Максимовић јесу префињени визуелни записи који
нису базирани на начелима репродуковања облика, психоло
шког портретисања, моделовања помоћу сенки, одређивања
просторних планова; настају из две димензије, преносећи
се потом у знаковне и симболичне форме, повезане арабе
скама. Постају целином онда када их са удаљености обухва
тимо погледом, склапајући се у наратив који буди осећање
блискости, али и уводи у интимни свет уметнице.
Линију и цртеж налазимо још пре двадесет хиљада година, а
већ су стари Египћани, Грци и Римљани користили перо од
трске. Данас је помоћно средство у сликању, графици, ваја
њу и архитектури, а као што знамо – многи велики уметници
исказали су се путем цртежа у неком периоду свог бављења
сликарством. Није случајно што се Невена Максимовић из
ражава управо цртежом: он је за њу медијум најтананијег
повезивања са светом уметности правећи спону између ње
них осећања и сазнања. Наиме, корпуси и ликови су упле
тени, са једне стране чинећи својеврсне студије покрета и
поза, а са друге стране дочаравајући атмосферу интимног,
личног, жељеног, замишљеног; такође, она често на једном
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приказу исказује истовремено посматрање света изнутра и
спољашњу загледаност у нутрину, што води ка апстракт
ном, надреалном виђењу. И да закључим: цртачки рукопис
Невене Максимовић одликује јединство супротности, што
се огледа и у квалитету саме линије, потом изражајност без
сувишних ефеката и помагала, те способност артикулисања
празног простора кроз хеуристични метод – истраживањем,
интуицијом, сензитивношћу.
Драгана Мартиновић, теоретичар уметности и медија

ТРАГОМ ЖИЧКИХ ИКОНА, 13. мај
документарна изложба слика и фотографија у
оквиру манифестације Музеји Србије, десет дана од
10 до 10
Жича, седиште српске архиеп
 ископије ХIII века, као и већи
на наших манастира, по одласку Турака била је девастирана
и ван функције. Велику обнову преузео је 1856. и 1857. го
дине епископ ужичко-крушевачки Јоан
 икије Нешковић. По
сле завршетка грађевинских радова, уследило је унутрашње
уређење, о чему не постоје писани подаци.
Прво сведочанство постојања иконостаса и владичанског
трона види се на слици „Ентеријер манастира Жиче“, ау
тора Ђорђа Крстића из 1883. године, који је том приликом
насликао и јужни изглед комплекса. Следи литографија са
миропомазања Александра Обреновића, обављеног у Жи
чи 1889. године, на петстогодишњицу Косовске битке. Пре
столонаследник је представљен са митрополитом Михаи
лом и намесништвом испред високог иконостаса. На истом
месту, 1904. године, било је миропомазање краља Петра I
Карађорђевића, одмах после његовог крунисања у Београ
ду, али иконостас није био у фотографском кадру. Квали
тетна разгледница, власништво колекционара Небојше Са
вића, на којој је директно фотографисан иконостас, настала
у истом периоду, омогућила је израду скице и разрешење
иконографског програма.
Следећи траг је сећање свештеника Мирослава Јосифовића
које упућује у село Сирчу, у цркву Светог Илије, где је на
водно пренет жички иконостас. Свештеник је испричао да
су аустроугарски војници 1915. године однели иконе, које су
после рата враћене. У цркви је затечена олтарска преграда
са иконама из ХIХ века и  иконама  из 1923. године.
Земљотрес који је задесио општину Краљево 2010. годи
не, чији је епицентар био баш у Сирчи, озбиљно је оште
тио сеоску богомољу. Приликом демонтаже иконостаса, на

266

МАРИНА Л. ЦВЕТИЋ и ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ
дашчаној подлози  иконе „Тајна  вечера”, пронађен је стола
рев запис ЖИЧА, што је потврда  колективног сећања. На
полеђини исте иконе, која је била и ратни плен, у доњем де
сном углу аустроугарски војници записали су мастиљавом
оловком: MONASTIR ZICCA DECEMBER 1915 и оставили
своје иницијале. Овај датум повезује се са освајањем Кра
љева у Великом рату 6. новембра 1915. године. На основу
старе разгледнице и икона донетих у Сирчу, претпоставља
се да су војници однели само композиције сликане на плат
ну из прве зоне иконостаса, док су царске и бочне двери
остале, јер су свеци насликани директно на дрвету.
По стилским карактеристикама може се закључити да је
аутор иконостаса из манастира Жиче представник нашег
романтизма, иконописац, академски сликар, члан Српског
ученог друштва, Никола Марковић (1845–1889).
Од 32 насликане иконе сачувано је 14 оригинала. Недоста
јуће иконе прве зоне треба тражити у правцу Сомбора, а
остале су на неком другом месту или су страдале приликом
бомбардовања и паљења манастира Жиче од стране Немаца,
септембра месеца 1941. године.
Донатори из Београда 1923. године, поручују нове сли
ке у радионици Гогић–Рајковић. Из разлога стилског неје
динства, владика Николај Велимировић мења иконостасну
преграду новом, коју су израдили македонски копаничари.
Марина Лукић Цветић,
историчар уметности и конзерватор

ОРАШАЦ – ИНСПИРАЦИЈА, 28. мај
Идеја која је повела аутора изложбе „Орашац – инспираци
ја” везана је за приказивање одабраних радова са ликовне
колоније „Вожд” који презентују дух прошлости пројекто
ван и освешћен у садашњости, учествујући у одржавању
идентитета и континуитета материјалног и нематеријалног
наслеђа. Време и простор сусрета јесте Орашац, који се по
јављује као почетна инспирација присутних уметника у из
ражавању дубљег контекста – српског етоса и етноса, духов
ног и митског, надасве хуманог, а што је уткано у поднебље
словенског Балкана.
Презентовано је тринаест уметничких радова: „Од Хилан
дара до Јерусалима”, Дамјана Ђакова са чудесном атмосфе
ром коју праве светло и сенка на архитектонским квадрима,
плаво небо и надреална перспектива; „Непрестана борба”,
Слободана Каштаварца, саткана од плаветнила прошараног
линијама што творе фигуративну препознатљивост будећи
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асоцијације на војничке меморијале; апстрактни пејзаж
Дивне Јеленковић „Сфера” пластичних форми, које чине
увеличани свет сублимиране и анализиране материје. По
том, ту су и симболични прикази које ишчитавамо: на „Ка
пији светлости”, Миодрага Зубца, преплављеној светом ти
шином, са темом хришћанског и есхатолошког, те преласка
у виши свет; у „Сонету о Орашцу”, Данице Басте, стили
зованих словних знакова што носе звучност и сликовитост;
у „Јутру”, Зорана Чалије, где птице са снагом ишчекивања
светлости новог дана буде емоције што преплављују душу;
на слици „Камен”, Славољуба Радивојевића, што зрачи то
плином у игри светлости и сенке око вечног, истрајног ка
мена темељца свега; на епском портрету људског и патри
отског „Милутин”, Станке Тодоровић, изражајне текстуре
и пулсирања материје; на уметничком предмету „Матица”,
Данице Масниковић, што носи значење етнолошког и па
ганског. Налазимо повезивање световног и духовног на
„Шумадијској Фриди Кало”, Јасне Јелић Обрадовић, што
показује дивљење за лепоту народног; импресионистичку
поет ичност на „Карађорђевом вајату”, код Драгољуба Стан
ковића Чивија, где ликовни елементи служе памћењу зна
менитости; унутрашње зрачење које наводи на доживљај
струјања ваздуха кроз предео и мирисе природе пред олују,
у „Посвећењу Ђорђонеу” Предрага Пеђе Тодоровића; и, ко
начно, израз непосредне љубави према орашачком пејзажу,
на слици Мирославе Карајанковић „Шумадијска лепотица”,
који евоцира стихове Бранка Радичевића „Хај! У коло с’
ватај наше!”.
Савезом ових дела различитих естетика и поет ика, као и ми
шљења, осећања и веровања, може да се сагледа целовитост
нашег наслеђа и бића, са свим његовим психолошким, вер
ским, културним, па и биолошким зрачењем. У приказима
тринаест уметника читамо архетипове, поруке, снове, тајне,
откривамо слојевито значење, осећамо дамаре свевремено
сублимиране на српском поднебљу. Вођени алхемијом свог
сликарског умећа, ови несвакидашњи господари материје,
композиције, структуре, форме, боје, светлости, остављају
траг сопственог и нашег постојања.
Драгана Мартиновић, теоретичар уметности и медија

КАПИЈЕ ОД ПОЧЕТКА ДО КРАЈА, 10. јун
Слободан Ђошић припада скупини ликовних стваралаца
чија су инспирација капије. За ову прилику биле су одабра
не оне тематски везане за Калемегдан: једној страни прола
зак кроз њих био је победа, док другој последња одбрана.
И тако кроз историју, као на граничнику између две сфере
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реалности, смењују се народи и ратна срећа. Сада капије
стоје широм отворене и симболично желе добродошлицу
или срећан пут. Кроз капије Ђошића, као објекте материјал
не културе, које сежу до дубоких слојева цивилизацијског
сећања, провучен је лични мисаони ток, са специфичним и
симболичним садржајем. Отргнуте од заборава, капије су се
нашле неминовно на путу историјског тока и изуједане зу
бом времена, успеле су да одоле природним катаклизмама и
људским разарањима.
Моћ боје и цртежа истовремено им даје снагу експресије,
свежину импресије, дубину мудрости, усхићење чаролије,
флуид душевног и духовног, имагинарног и стварног. У ге
ометријску композицију уклапају се равне површине под
логе, згужвани папирни колажи, замишљене кулисе, плит
ки рељефни фрагменти и нитне у духу Возаревића. Глаткој,
кречној основи испраног зида супротстављају се пожутеле
мрље. Зрнасту структуру песка узбуркала је смеђа трулеж,
а затим танки наноси ултрамарина и црвеног тона рђе сми
рују и повезују све што се распало и расточило у једну хо
могену целину. Без обзира на формат слике и ограниченост
простором, постигнут је уверљиви монументализам насли
каног, јер је тема сама по себи велика и везана је за човеково
постојање, његов запис и печат. У свакој фази рада сликар
је доследан идеји и зна шта хоће, али истовремено и под
ложан непредвиђеним изменама коју му намеће комбинова
ње и сучељавање различитих материјала. У естетски аспект
креативне линије, од идеје до крајњег ефекта остварења,
смишљено инкорпорише класичне ликовне вредности са ен
формеловским модернизмом. На сликама се догодио прео
бражај, историјски наратив се преточио у културни кôд свих
оних који су пролазили или одавно отишли.
Марина Лукић Цветић, историчар уметности

АЛУЗИЈА У МЕТАФОРИ, 20. август
Ема Бреговић излаже скулптуралне објекте и инсталације,
који кроз непосредан однос физичких и симболичких ка
рактеристика коришћених материјала и алузивних форми,
у које су уграђени, остварују специфично перцептивно и
психолошко деловање на посматача, уводећи га у свет ам
бивалентних значења. У том свету, оно што је посматрачу
познато, блиско и често на сасвим спонтан, чак нерефлек
тован начин позитивно конотирано, меша се са туђим и
страним, као нечим што делимично ремети лагодно препу
штање визуелно-просторном доживљају, и подстиче на раз
мишљање и репозиционирање наспрам виђеног и доживље
ног. Амбивалентну природу својих радова, ауторка постиже
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различитим стратегијама онеобичавања препознатљивих
форми, варирањем њихове величине и избором материјала
у коме су израђене, као и просторном позицијом у односу
на реципијента, али и неким зачудним релацијама и опози
цијама које успоставља између очекиваног и конструисаног.
На тај начин, форме које конвенционално упућују на типске
односе заштићености и збринутости, изведене су у матери
јалима који опомињу на опасност. Форме које имплицирају
духовност, религиозност, као и конфесионалну припадност,
сведене су на ниво патерна, а форме које сугеришу необа
везну игру у дословном, као и одређен тип предвидивих
и схематизму понављања подложних друштвених процеса
у метафоричком смислу, изведене су у материјалима који
су конструктивни и тешки, и при том су прошарани реди
мејд елементима који својим пореклом и базичном наменом
указују на друштвену улогу силе и насиља.
Тако се рад „Колевка” испоставља да је као мутант архе
типског простора за полагање у безбрижан сан и инквизи
цијског средства за мучење. Наиме, у овом раду, материјал
изабран за његову реализацију у служби је дестабилизације
очекиваних алузивних значења која стандардно прате пред
ставе тог уједно употребног, као и симболичким садржајем
изузетно испуњеног објекта. Бодљикава жица  употребљена
је као материјал у коме је изведена ова скулпторална форма
пуног волумена, и то превасходно да би створила извесну
нелагоду и осећај непријатне напетости код потенцијалног
посматрача. На таутологију сведен назив, иако наизглед са
мо понавља значење тога што је представљено, у ствари по
јачава његову амбиваленцију, остављајући упитним шта је
то што гледамо, а шта оно што би требало да видимо.
Заустављеност у позицији пред догађај присутна је у раду
под називом „Домине”, у коме скулптуралне елементе ко
ји цитирају форме домина затичемо у таквом поретку којим
се не наговештава почетак неке необавезне игре, већ стање
пред кумулативни ефекат сукцесивног рушења већег броја
елемената неког система. Овде је стратегија онеобичавања
реализована увеличавањем димензија подражаваног пред
мета. док су у те велике домине изливене у бетону уграђе
не празне чауре метака које маркирају тачкице. На метафо
ричкој равни, уметница алудира на гео-политички концепт
„теорије домина”, који у првом реду упућује на политичке
игре које се њом правдају, а које се непосредно служе деста
билизацијом друштвених и економских поредака насилним
спољњим деловањем. У другом реду, то јест посредно, овај
рад упућује и на неумитност следа утицаја драстичних еко
номских и политичких промена, који теку од једне државе
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ка другој, њој суседној, и тако редом, од државе до државе,
неком силом незаустављиве инерције.
Заправо, из личне позиције некога ко се формирао на непо
средно проживљеном искуству преплитања различитих кул
турних, политичких, па и религијских образаца, ауторка у
неким од радова, али опет на алузивно метафоричкој равни,
отвара и питање природе и функције појма границе, у свој
многострукости његовог значења. Увеличана „Игла” проши
ва простор на начин који уједно раздире и тиме раздваја, али
и спаја прошивено; принципом и просторном организаци
јом увеличане игле која пробија галеријски зид, уметница
се поиграва и његовом реалном (натуралистичком) и симбо
личком функцијом. Провлачећи бодљикаву жицу кроз уши
цу игле и сугеришући сам чин прошивања, ауторка ствара
метафоричку ситуац
 ију у којој је резултат тог потенцијал
ног чина унапред осуђен да буде деструктиван, разарајући
то што прошива. Заправо, на такав начин инсинуиран чин
прошивања може да се разуме и као метафора међусобне
преплетености процеса спајања и раздвајања или крпљења
и парања крпљеног. На нешто апстрактнијем нивоу, то је
уједно и метафора нуз-ефеката сваког покушаја фиксирања
значења, којим се оно што се фиксира увек уједно издваја и
измешта из означитељских токова, што се може применити
и у конструисању стабилних идентитета и њихових граница.
Стеван Вуковић, теоретичар уметности и
Симона Огњановић, историчар уметности и кустос

ШТА СЕ КУВА, 3. септембар
Док ходаш улицом, информације вриште на тебе са свих
страна, из свих могућих праваца. Из тог обиља порука, ако
би заиста хтео да на њих обратиш пажњу, могао би доста да
сазнаш о времену у којем си. Могао би да сазнаш „шта се
кува”!
Серија слика „Шта се кува”, Миодрага Којића, бави се опи
павањем пулса уличне конверзације, која је у нашем добу
постала легитимни пут комуникације међу људима. Графи
ти и уличне инсталације увелико су део дискурса савреме
не уметности. Транспоновање основних елемената уличне
уметности на простор платна, полазна је тачка ове серије
Којићевих радова. Помоћу тагова, stancila, саобраћајних
знакова, којима свесно мења смисао – креира снажне визу
елне представе које су документи времена у којем ствара. На
известан начин, он измешта делове зидова у простор слике,
попут одломака стварности који су из реалног простора по
мерени у простор слике. Простор на овим платнима чини
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се скученим, али површине представљене на сликама суге
ришу бесконачност, јер се настављају у свим правцима ван
површине осликаног простора. Узимајући инспирацију из
директног окружења, Којић ствара уникатне склопове који
су налик стварности, али ипак чине аутономну стварност
апстрактне слике.
Ови радови могу се тумачити на неколико нивоа. Употребом
елемената уличне уметности, уметник уводи нова изражајна
средства у свој визуелни језик. Такође, као визуелни мисли
лац, он на идеолошком и филозофском нивоу размишља о
консеквенцама информацијске преоптерећености и потреби
људи да нешто саопште друштву у којем су. Разнородност
визуелних симбола, које Којић користи у овој серији слика,
за последицу има визуелно динамичне представе које јасно
говоре о одабраној тематици и посматрачу шаљу директну
поруку о томе „шта се кува” на нашим улицама.
Жељко Дражовић Зед, ликовни критичар

ПРИЧА О ХЛЕБУ, 17. септембар
документарна изложба у оквиру манифестације
Дани европске баштине 2015. године – стари и 
традиционални занати, очување и одржање
Како се развијала цивилизација, тако је и хлеб добијао своје
место у њој. Прича о хлебу је прича о човеку. Она говори о
нама и упознаје нас са симболичним, антрополошким, га
строномским и културолошким аспектима човековог живо
та.
У краљевачком крају се некада, али и данас, за свечаности,
празнике и обреде током године припремало више врста
обредних хлебова, у породичном кругу, углавном у сеоској
средини а мање у граду. Имали су веома значајну улогу у
животу појединца и домаћинства, јер су сматрани најпози
тивнијим обредним елементима који обезбеђују здравље,
срећу и благостање.
Истраживањем обредних хлебова обухваћен је период дру
ге половине XX века, када је у обредној пракси припреман
велики број хлебова: погача повојница, погача за крштење,
поступаоница, велики број божићних хлебова, младенчићи,
васкршњи колач, погаче заступљене у свадбеним обичаји
ма, поскурице, славски и занатлијски колач. Сви ови хлебо
ви имају комуникацијску улогу у различитим обичајима и
до данас су сачувани у пракси, у већини обичаја годишњег
и животног циклуса, иако је њихово пређашње значење
заборављено.
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Миграција становништва из села у град, модернизација се
ла, као и технолошки напредак, допринели су напуштању
обредне праксе. Последњих деценија XX века, обновљене
су традиционалне вредности. За већину обредних хлебова
не зна се разлог због кога се праве, али још увек постоји
пракса њихове израде за велике празнике, попут Божића,
Ускрса и славе.
Виолета Цветаноска, кустос етнолог

АПСТРАКЦИЈА МОГУЋЕГ, 1. октобар
Мајстор сижеа форме
Један од парадокса уметности Татјане Димитријевић јесте у
томе што је она истовремено приступачна и тако неуловљи
ва. Почиње као „формалиста” и своје формалистичко обра
зовање уноси у истраживања слободне форме. Уметност у
којој нема ни трага претњи или зебњи. Напротив, она тежи
да нас окружи ведром и спокојном атмосфером, позива нас
да учествујемо у отменим и непомућеним емоцијама.

Зашто је она неухватљива?
Све у свему, њени облици су једноставни а дух којим зраче
доброћудан. Некима ће бити тешко да схвате уметност Та
тјане Димитријевић, можда због начина на који она у свом
раду усредсређује своју моћ на чисто визуелне компонен
те – боју и светлост, на суптилне променљиве односе које
постиже разним засићењима и градацијама транспарент
ног и постојаног, топлог и хладног – показујући изузетну
осетљивост за боју.
Њено сликарство је сликарство најсмелијих обрта, неочеки
ваних односа, зрело, осећајно и детиње безазлено. Црпећи
снагу из бајковите маште, успомена, носталгије и тла, ова
уметничка пракса има елементе ренесансне непоновљиво
сти у којој су здружени монументалност, меланхолија, бес и
страст; уметност која мири Франческу и Полока – грубошћу
тесања најфинијих порука људског срца, као и узбудљи
вости и драматичности израза – што не спутава ауторову
лирску природу.
Пажљив посматрач дела Татјане Димитријевић биће убеђен
да је творац тог дела стваралац великог, живог и одважног
интелекта; стила, изузетно збијеног, страственог а опет теч
ног и углађеног. То је зато јер, уметница поседује активно
визуелно памћење, брз дух, који у један мах изнесе пред очи
повезане све податке о предметности идеје. И зато што Та
тјана Димитријевић има будан укус, па уме редом – док се
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слике у оку и глави састављају, да осети и избегне храпавост
и грчевитост јаког збијања.
Најуп
 адљивије је богатство уметничког језика, који садржи
разноврсност тумачења садржаја и форме. Једна поет ика
која је недохватна и страх за сумњичаве и неодл учне. Ми
саоност и префињеност стила, набијеног музиком и игром,
делују у најмању руку освежавајуће: посматрајући дело
Татјане Димитријевић, стиче се утисак прочишћавања ме
мљивих ходника уметности. Карактеристично је, такође,
оно што би се могло назвати узвишеном величином, како
предмета и идеје тако и стила. У моћним, изузетно поста
вљеним односима и системима, она конфронтира апсолутна
и крупна питања третмана форме и истинског садржаја ком
позиције, као и стварност разлога за стварање одређене ат
мосфере. Изузетно богат сликарски језик уметнице, и теме
на које је усредсредила свој сликарски таленат, произилазе
из приступа, стила, који је, иако узвишен, довољно флек
сибилан да обухвати импресивну животну разноврсност од
збуњености ужаса, преко дате ситуац
 ије, до апстракције мо
гућег. Формално, узвишено је изражавање, наравно, опасан
је подухват који лако прераста у нешто бомбасто, опасност
коју Татјана Димитријевић избегава на разне начине – од
којих је најзначајнија лепршава игра садржајних слојева и
структура.
Сликане секвенце се често уклапају у голе и једноставне
склопове попут чистих односа – боја и контраста – изазва
них темпераментом који пулсирајући конотира са страшћу
– не остајући исувише високо, исувише дуго у темпу ствара
лачког напона и креативног чина. Са примереним смислом
за пропорције ритмова и симетрије формулисаних склопо
ва, слике се на површи уклапају једна у другу зрачећи им
пулсом транспарентности. Узгред ваља нагласити, третира
ни моменти (акценти) остају потчињени мислима из којих
произилазе.
И заиста, контрола дате ситуац
 ије један је од талената којима
уметник влада од самог почетка. Наиме, Татјана Димитрије
вић је у стању да не околиша (као ретко ко), да посматра свој
сиже без нервозе, да га брижљиво испитује и напушта тачно
у тренутку кад је организација слике потпуна. Лакоћа, наиз
глед ненапорно напредовање ка неком одлучном закључку,
својствена је a priori само ономе са пробраним моментима
сабраног искуства.
Због свега тога, она оставља утисак уметника чије контрол
но унутрашње око сагледава слику као целину или, речено
другим речима – готово увек смо суочени са чињеницом да
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апсолутно влада својом експресијом. Та контрола може да
одбије оне посматраче који траже необуздану спонтаност
која се код Татјане Димитријевић ретко среће. Наизглед из
весна дивљина је укроћена, извесна бујност спутана, тиме
њено сликарство није изгубило ништа од своје енергије.
Виталност ритмова и енергија јесте суштина епистемоло
гије ситуац
 ије у тумачењу апстракције могућег – каква је
сте уметност Татјане Димитријевић. Стога се може говори
ти о кинетичкој апстракцији, увек способној да изненади,
мада опрезност није страна и непозната категорија њеног
уметничког израза.
У једном туробном и затвореном уметничком добу, она држи
очи широм отворене, како би славила савршенство и досто
јанство „добро обављеног посла”. Питање могућности пу
тева – којима се пошло или којима се није пошло, природно
се поставља – повлачи се као логично – исцрпљеност могу
ћег са претапањем циљева и жеља. Стална тежња да открије
има ли чега што није видела или оног што је избегавала да
види, а да би то насликала, поставила је у формат свог света
идеја и експресија. За тако нешто, уметник мора да одбаци
све пароле, а Татјана Димитријевић то и чини.
Љубиша Димитријевић, академски сликар

МЕЂУПРОСТОРИ СНА
Слике Татјане Димитријевић
Велика је храброст веровати сликарству у данашње време.
Та вера се не суоч
 ава само са искушењима најезде брзо про
мичућих покретних слика са интернета, телевизије, бил
борда, најезде која, без обзира у које сврхе је измишљена и
упослена, претура по нашем складишту, по меморији, сили
га да и оно са нама и својим праисконским архиварством
поступа безобзирно жустро, силовито и без размишљања.
Тако нас најезда мноштва натурених сличица, које нас оп
седају из часа у час, приморава да се предамо површности
или да се, ако смо довољно смели, против ње боримо. Оду
век је борба за успење духа била привилегија малобројних,
оних одважних који се нису задовољавали видљивим и јед
нозначним, оних који су осетили и знали да њихово место
у времену овога света у којем су се задесили није следбени
штво и уклапање у укус, жеље и пориве маса, него духовно
витештво. А то духовно витештво не изаб
 ирамо ми сами за
себе, из доколице, неког новог помодарства или радозна
лости, него оно бира нас, пуштајући нас да се батргамо са
изазовима тутњаве незнања и површности. То јесте право
изабраништво, и у овом времену, као и у свим претходним и
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оним надолазећим, то јесте прави позив на аутономију ин
дивидуалног креативног духа, онај помоћу кога човек от
крива делове вечно неоткривеног.
Тако и сликарка Татјана Димитријевић, радећи у свом ате
љеу, у зеленој удаљености од трке за брзим и похлепним ус
песима згртања моћи и пара, у граду које ово наше време де
лимично оставља по страни од претераних напада хаотич
ности погрешних избора – по чијим правилима се у Србији
данас живи – тако посматрајући и доживљавајући просторе
свог града и његових сенки као да је сама њихов саставни
део, она пушта себе да зађе у интуитивност тих простора,
одавно већ пресељених у њену интиму, и да се по њима
креће, сликајући путање тих нових предела, истовремено и
веома личних али и незадрживо општељудских.
На први поглед, боје њених слика, које у нас продиру непо
средношћу и аутентичношћу својих физичких особености,
остављају на нас утисак наметнутих површина, истакнутих
и пријатних, због чега, окружени њима, можемо да се осе
тимо безбедно. А то је диван позив – те боје – да се у слике
урони не само погледом, него и душом. И чим се ослобо
димо утешне спознаје да ове слике нису агресивне, да нам
не потурају никакву морбидну изопаченост маште, чиме су
нас, посредством својих апстракција, плашили и заварава
ли толики уметници (и ликовни и музички), него да те боје
могу да нам послуже као позив за посету тајновитој унутра
шњости, тек тада запажамо да површине које те боје истичу
нису насумично одабране и расподељене, него да се оне ус
постављају одређеном ритмиком несвесне сензуалности. Те
крупне обојене површине међусобно су спојене невидљи
вим спојевима тајних, мистичних урастања и израстања, из
дизања и увирања, оне постоје у одређеним односима једне
са другима, па тако затварају (и отварају) имагинарне про
сторе несвесног, просторе сна. Јер, ако нам се учини да смо
у некој од тих површина препознали, на пример, прозор,
огледало тамног језера, неприступачна врата, полице, сто
или чак, у даљини, неразазнатљиве антропоморфне фигуре
– чему наша сазнајна природа увек тежи – ми никада нећемо
моћи да будемо сигурни у нашу представу и наше опажање,
јер, осим у подручју интуитивног и несвесног, нигде дру
где ми такве односе површина и простора нећемо пронаћи
и препознати. Интуиција води мисао и руку Татјане Дими
тријевић по просторима у које се ретко залази и који су увек
у договору са Тајном, па нам се откривају само делимично,
а често и с намером да нас заварају. Ипак, ако пођемо тим
просторима и њиховим избочинама, скровитим кутковима,
мистично-прозирним драперијама и често само наслућеним
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међупросторима, које они скривају и увек изнова стварају,
ми ћемо осетити да се крећемо и да, у маглини нејасног и
наговештеног, корачамо по тлу неописивих значења, инси
нуац
 ија и страсти. Веома ме те путање подсећају на миса
но-видљиве стазе Тарковског по пределима „Сталкера” или
„Носталгије”, или на тајанствена трагања бивших и будућих
пролазника на улицама Париза, из романâ Патрика Моди
јана. Поред таквих зидова и по таквим плочницима, каква
су „ухваћена” платнима Татјане Димитирјевић, трагају Мо
дијанови јунаци по својој прошлости, оној свеобухватној и
свевременој, оној скривеној и тешко видљивој, оној која чи
ни једно једино и заувек сада.
То су простори у којима једино помоћу снова могу да се
пронађу заклоњена врата, заборављене кључаонице, сећање
на воде у ноћи, на напуштен намештај и на далеке, минуле
сеобе ко зна којих предака, у које сврхе, и којим стазама.
Пролазима, ходницима и собама снова воде нас слике Татја
не Димитријевић. Али, нису ти призори потекли из једног
сна, нити их је сањала иста особа. Слике предворја и зи
дова, и подземних река, и прашњавих завеса из пуно снова
стоји пред нама, доказујући управо ону заводљиву мисао из
„Хиљаду и једне ноћи”, коју је Пазолини онако неспутано
приказао у свом филму: „Истина се не налази у једном сну,
истина се налази у много снова.” Татјана Димитријевић, пу
тевима своје снолике интуиције и загонетних сновиђења,
води нас кроз лавиринте несвесног сигурношћу маштаоца,
који не познаје тачан пут, али који се креће вођен далеко
јачом силом од знања – интуитивним осећањем. Зато је за
нас, посматраче или путнике по овим сновима, искуство
сваког тако отркивеног међупростора, у којем смо се слу
чајем нашли, потпуно другачије, различито; не постоје два
човека који у волумену једног сна (или много снова) могу
да осећају идентичан потенцијал тих простора, пролаза и
полуодшкринутих врата – свако утискује себе у димензије
сна и та храброст да се у сну борави и да се сну верује јесте
оно истинско искушење на које нас позивају Тањине слике.
Искушење да се човек одважи ка непознатим путевима, ка
онима којих се наша свест и не сећа, који јој остају ускра
ћени, а који чувају тајну Смисла. И докле год на овом свету
буду постојале лучоноше, уметници, који су први прошли
неразазнатљивим друмовима у потрази за радошћу Смисла,
а који онда пожеле да и нама покажу пут, како би Свезнање
нашег несвесног отворило пред нама врата својих мудрости
и тајни, дотле људска врста не може да залута странпутица
ма хумане еволуције. Па макар тих лучоноша данас и било
мало – њихова моћ и њихова улога никада се не исцрпљују:
они, баш као биљна семена, могу вековима да чекају час у
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којем ће се расцветати суштина њихове прозорљивости и
духовне далековидости. Тако да искушења остају само на
нама: хоћемо ли поћи путем којим расте наше духовно са
знање, у којем свезнајућа несвест постаје извор утехе у му
дрости и бескрају, или не. Слике Татјане Димитријевић по
зивају нас да кренемо за њима и ја сам сигуран да треба да
им се одазовемо.
Борислав Чичовачки, Београд, 25. IX 2015.

СПОЗНАЈА ТАЈНЕ ПОСТАЊА, 15. октобар
Слике Ненада Станковића свет су за себе – метафизичке
димензије, специфичног уметничког импулса и јасно дефи
нисаном почетном идејом. Ритмички склад, хомогени ток,
широки распон асоцијација између знаковног, ритуалног
и сакралног, резултат су озбиљног ликовног размишљања.
Способност усложњавања и повезивања искуственог, до
живљеног, виђеног и измаштаног, уклапају се у уметников
систем вредности. Сугестивност доброг цртача и сликарски
рукопис перфекционисте, окосница су добре композици
оне поставке и јасне форме. Попут доследног сценаристе,
аутор повезује главне актере са транспонованим мистерио
зним светом природе, стварајући аутентични наратив слике.
У централном делу је катарза или се пак композиција гра
ди из више целина, јасно дефинисане хоризонталне поделе.
Поента је суштина живота, људског постанка и трајања на
планети Земљи, са сегментима садашњег и будућег, митског
и поетског, који се у неком контексту додирују, прожимају и
круже попут вечне енергије.
Станковићеви насликани светови су препознатљиви, ви
шезначни, опипљиви, метафорични и симболични. Пре
димензионирана пчела–матица чува своје царство саздано
од савршеног шестоугаоног саћа, док радилице гњуре у
трубицама едемског цвећа или журе ка кошници – вршки.
Звездана прашина, попут честица манастирске патине, зао
кружује вредну скупину на исти начин као и фигуру црно
рисца са троугластом кукуљицом, што сећа на св. Симео
на. Далеко од ововременог, хиландарски монах уроњен је у
некакву чудну машинерију, попут ренесансног алхемичара.
Немањићке задужбине или деспотова Ресава, укомпонова
не су у ренесансне ведуте, са атмосфером затишја сутона
и богобојажљивости. Међу кулама и куполама звекећу пан
цири ратника, калиграфи исписују своје иницијале, поју се
византијски псалми, а клепало позива на молитву. Имаги
нарни, шиљасти висови и маглине насукали су препотопску
Нојеву барку, са раширеним белим једрима из мита о Егеју
и крсташ–барјаком на врху, налик млетачкој галији. Све се
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са разлогом измешало, јер се тако развијала цивилизаци
ја од Постања, Старог завета, преко антике, средњег века,
ренесансе до наших дана са претећом глобализацијом, од
које аутор са разлогом стрепи, поручујући да је целокупна
европска цивилизација на ветрометини.
Лазурни намаз, сведени тонови и одмереност у сазвучјима
боја, дају нарочиту естетску питкост. Све је на свом месту,
јасно и уравнотежено, зналачки постављено као на плат
нима старих мајстора. Светло и сенке, белина која исија
ва, однос топлог и хладног, мирног и узбурканог – складна
су целина и резултат вишегодишњег искуства, стрпљења,
талента, вештине и знања.
Марина Лукић Цветић, историчар уметности

НОВИ ПОГЛЕД 2, 12. новембар
Иван Павић је једнако убедљив сликар и мозаичар са потпу
но дефинисаним изразом и концептом, а који се у реализа
цији уметничког импулса понаша као најпрецизнији мате
матичар. Препознатљив је по строгом наративу специфичне
симболике, фантастике, геометризације и прочишћене асо
цијативне апстракције. Његови радови, од почетка до краја
стварања, добро су избалансиране и сведене целине, уком
поноване тако да им се не би могло ништа ни додати, нити
одузети. Уметнички склад резултат је духовне узвишености
и мудрости наслеђене од старих народа, што је проткано
кроз филозофију источњачких религија која упућује на мир,
медитацију и чистоту душе. Одабране артефакте повезује
личном причом између реалног, ритуалног и сакралног, оме
ђавајући их строгом контуром. Његови светови распоређени
су у атмосфери одсјаја зоре, кристално јасног поднева или
млечно беле месечине, рефлектоване дијагонално кроз не
прозирно црнило ноћи. Дозираном умирујућом бојом, која
само кратким акцентима пулсира и дубински исијава, наста
ју хармонични склопови оптичке равнотеже који као да оду
ховљавају посматрача. Коцкице племенитог камена, ахата,
лапис лазулија, кварца..., исечене су и сложене до перфек
ције, по специфичном уметничком систему, као да се ради о
изузетном комаду накита. Поштовање материјала заправо је
поштовање природе, Творца, земље, сунца и неба.
Оливера Гаврић Павић је сликарка згуснутих беог радских
амбијенталних целина, затворених доминантном масом
препознатљивог Храма, са простирком која лебди и фигу
ром жене попут арабеске у првом плану. Асоцијација на
средњовековне Рахеле, импресионистичке купачице или
продавачице љубави, сецесионистичке женске фигуре и све
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даље насликане или исклесане женске обле форме – њено
су основно полазиште. Вођена узвишеном лепотом, тежећи
универзалној хармонији, у потрази за идеализованом стра
ном живота, ауторка повезује снажне доживљаје стварајући
специфичну синтезу садашњег тренутка, могуће спознаје,
ванвременског и мистичног заноса. Онако како се њене ак
терке лагано померају, протежу, савијају руке изнад главе
као да скидају одећу, тако се размотава ковитлац нити око
њихових зглобова попут Аријаднине пређе. Свака слика је
поетска целина, са нотом љубави, духовности, нежности,
која носи женски печат и опчињава својом енигмом. Сли
кајући своју београдску визију тајанствених сновиђења, ау
торка уводи сложене колористичке и ритмичке односе рас
кошних јарких боја, што плене својом звучношћу и допри
носе наглашеној фантазији. Оптичку равнотежу праве сенке
којима се дочарава атмосфера сећања и сентименталности,
као и штимунга поетске тишине.
Својим колорисаним цртежима, са елементима акварела и
пастела, Славица Марковић нам открива убедљив и озби
љан уметнички чин, реализован у једном даху, са јасном
суштинском идејом човековог опстанка на планети Земљи.
Потпуно дефинисан израз и концепт фигуративца и доброг
цртача, развио се у распону димензија од естетског ка ерот
ском, у прочишћеном простору савремене сценографије.
Стваралачки принципи полазе од успостављања наизглед
немогућег споја површинског и просторног, апстрактног и
реалистичног. Пут од чудесно замршеног сплета линија, са
елементима исконске игре контраста жустрог, искричавог
или заобљеног потеза, води од овлаш назнака форми људ
ског тела до дефинисаног облика класичног лежећег акта.
Танки намази кречно беле, прашкасти наноси графитно црне
и акценти густог ултрамарина допуњују се са доминантним
цртежом дајући му пластичност и убедљивост. Асоцијације
личног, емотивног и проживљеног упућују нас на женску
симболику и приватност, на стрепње и слутње ауторке. Уну
трашња духовна и психолошка стања ликова дата су кроз
заустављен покрет и гест, док широки замах, темперамент и
снажна експресија одводе у иронију, алузију, гротеску. На
сликане кроки лобање у профилу замењују портрете дама,
јер су се човекови страхови о опстанку и голој егзистенцији
показали потпуно оправданим.
Марина Лукић Цветић, историчар уметности

БЕЛИНЕ – СПИРАЛА, 26. новембар
Изложба слика и објеката Гордане Чекић под називом
„Белине – спирала” представља још један важан пунктум
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у стваралаштву ове уметнице које је започело на прелазу
у 90-те године. Презентовани су мањи радови плус два ве
ћа формата, што има своје објашњење: осећање присности
уметнице са мањим комадима, који јој омогућавају да на
најтананији начин „ухвати” светлост и боју, и од њихових
сублимата створи стилизоване, компактне, пулсирајуће фор
ме. С тим у вези је и ритам излагања – који персонифику
је ритам стварања, као и ритам груписања слика, а онда и
њихово сједињавање са датим окружењем. Могу се назвати
„амбијенталним комадима”, јер излазе из формата и улазе у
спољашњи простор, креирају визуелни амбијент, а такође и
сами пружају илузију простора.
Бела, сива, плава уљана боја просијавају испод слојевитих
наноса творећи амалгамску масу са парафином, те призи
вају непостојаност, променљивост, али и таложење, попут
својеврсног палимпсеста. Гордана Чекић експериментише
са употребним материјалима и предметима: тилом, златним
листићима, провидним фолијама, стаклом (огледалцима),
епруветама, клиритом, помоћу којих гради тродимензио
нално дело; убацује их приликом саме обраде, прочишћу
је њихово значење, те тако премештени и уведени у оквир
уметности, мењају своју семантику, референтност, исто
времено изазивајући другачију перцепцију и рецепцију.
Техника њених радова указује на процесуалност и мануел
ност, самим тим и на особеност. Њихову вредност налази
мо у задовољству чињења, минуциозном гесту, те праћењу
дејства које се производи на самој подлози и на релацији
унутрашњост – спољашњост.
Следеће што запажамо јесте тананост и крхкост њених ра
дова, попут људског бића супротстављеног агресивном
животном окружењу, или пак прозирност извајане матери
је налик вредној камеји. Минималистички по форми, ве
зани су за ауторкино суптилно истраживање најпре форме
– најчешће таласасте линије, примарне и секундарне боје,
и тактилне површине, а потом и структуре слике, добијене
од метафизичких димензија простора/времена и светлости:
простор је дат геометризованим призорима са доминира
јућом елипсом, односно спиралом која излази из валовите
подлоге; време се конструише међусобним комбиновањем и
низањем ових облика, њиховим трајањем у простору, а све
тлост је иманентна вибрирајућој сликарској материји из које
изниче спектар боја, налик дуги.
Иако малих димензија, радови теже просторности и очу
вању природног поретка, у којем спирала симболизује оно
елементарно, примарно, али и слободу стваралачке импро
визације, речју – бесконачност. Код Гордане Чекић, спира
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ла је примењена у самом процесу грађења слике, у синтези
текстуре и црвене, жуте, плаве, наранџасте, зелене, љуби
часте боје, као и процеса моделовања објеката – савијањем
еластичног материјала и његовим усмеравањем у различи
тим правцима, увртањем врхова (односно ивица), што пак
образује путање изнутра ка споља и споља ка унутра. На
изложеним радовима, дата је у виду неколико варијација ко
је носе симболичност „књиге живота”, односно свитка што
се одвија или завија, а такође и метафоричност творевине
начињене људском руком.
До овог циклуса слика, Гордана Чекић је дошла кроз про
мишљање и сагледавање, знање и искуство; стога, њени
амбијенти које креира захтевају комплексно и сензитивно
тумачење, потребу да се са њима успостави посебан однос,
лични и јединствен. Ипак, како пише Ђулио Карло Арган,
промишљање уметности може „позитивно да утиче на нове
начине естетског искуства”, које ми на овој изложби свакако
и доживљавамо.
Драгана Мартиновић, теоретичар уметности и медија

РИБЕ – ИЗМАШТАНО И СТВАРНО, 
10. децембар
Рибе истовремено представљају доминантан феномен и по
кретачку снагу на свих 4.000 колажа уметника Миливоја
Богатиновића. Исконско, измаштано и стварно се измешало,
расплело и искристалисало кроз посебан креативни импулс
талентованог ствараоца и упорног истраживача. Тема ри
бе заснована је на историјском прожимању од прапочетака
цивилизације, Лепенског вира, Винчанске културе, антике,
блиставих мозаика хеленизма, фрескописа средњовековне
Грачанице, мртвих природа фламанских мајстора, па све до
данашњих дана. Уметник завидних креаторских потенција
ла, који пре свега својим најтананијим чулима запажа и ис
тражује, базира композиције у свом омиљеном ареалу, кроз
трагање и игру. Стваралачки дух Миливоја Богатиновића,
свесно или несвесно, ипак се највише ослања на меморију
хеленистичких подних мозаика и отуда је присутан специ
фичан horror vacui, односно страх од празног простора. Чи
тава расположива површина испреплетана је фантастичним
облицима, па често пипци и лелујава пераја излазе из равни
слике на паспарту, што даје посебну животност.
У ликовним аранжманима, попут минуциозних слагалица,
укомпонованих од виђеног и стварног света, пребогатих
морских дубина и измаштаних фантастичних бића – доми
нира ликовно језичка доследност. Неисцрпна ризница емо
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ција, које аутор транспонује кроз сучељавање заталасаних
површина и широког спектра боја, на први поглед је истог
ликовног рукописа, али ако се пажљивије загледамо, виде
ћемо да сваки колаж носи нешто ново, другачије и непоно
вљиво. Варијације одабраног мотива зависе од инвенције
аутора и расположивог материјала, облика, нијансе и бо
је ситно исцепканог папира, који се слаже и уклапа попут
рибљих крљушти.
Слике су ослобођене нарације избором различитих облика
риба као основне инспирације. Јасна композиција сложена
је од прецизно дефинисаних актера, изграђених слојевитим
колажирањем елемената, кроз непрестано умножавање ви
зуелних аспеката на белој или црној позадини, што додат
но појачава импресију. Колористички звонки или пастелно
утишани тонови, у скали до монохромности, дају мелодич
ност основним постулатима Богатиновићеве иконографије.
Игра рефлексијама боја и сучељавањем глатких и затала
саних површина носи унутрашњу динамику и открива нам
уметникове афинитете ка посебној организацији простора,
што отвара бескрајне могућности ликовног изражавања и
експериментисања. Жива форма, префињена декоратив
ност, ефектни ритмови, богатство облика и чисте пиктурал
ности, судар реалног и иреалног, лиризам, поет ичност, нота
носталгије, наговештај тајанственог и духовна рефлексија –
начини су ликовног саопштавања уклопљених у симболику
и поет изацију мелодије мора.
Марина Лукић Цветић, историчар уметности

СВЕСНО И ГРАД, 23. децембар
У грађењу наратива, Снежана Петровић наставља са упо
требом призора конкретне стварности од којих ствара илу
зије, непрекидно осцилирајући између микро и макро сим
бола, фантастике и псеудостварности, као и између свесног
и подсвесног. Да би досегла целовиту представу, она пре
свега настоји да постигне интегритет слике, и прос торни и
наративни. Непрекидно преиспитујући систем који је сама
поставила, заправо га држи на одстојању разарајући силу
сумње и тако успева да одржи целовитост ликовног и ли
терарног садржаја призора. Основни елементи које ауторка
користи да би синтетизовала слику извиру из симболичког
система који је установљен током досадашњег рада.
Градови као позорнице расцепа (илузија – стварност, свест
– подсвест), механизми као извор покретачке снаге, летећи
објекти, људи/лутке, киборзи, енергетске цеви као прено
сиоци неуништиве енергије, свевидеће око, предмети који
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асоцирају на детињство, као и сложена аутобиографска сим
болика – коначно су уједињени и форматирани у тродимен
зионалним устројствима сликâ–објеката.
Током досадашњег уметничког развоја, Снежана Петровић
је, полазећи од академског поимања графике, преко екс
перимента и креац
 ија у техници мецотинте, као и градње
сликовних симбола и алегоријских система, ушла у фазу
испитивања простора и креирања амбијената, делимично
ре/интерпретирајући, а делимично и стварајући нову сим
боличку линију. У перцепцији слике–објекта, омогућила је
кретање погледа у простору, уздизање и спуштање ка лини
ји хоризонта, слободан извор тачке посматрања, с различи
тих позиција у простору, као и циљне тачке гледања. Слич
но сукцесивним фотографским снимцима, слику–објекат
могуће је сагледати кроз безброј кратких погледа, односно
концентрисаних појединачних доживљаја. Простор унутар
слике – објекта укључује и визију природе, али не било ко
ји предео, већ пејзаж настањен високим чемпресима какве
налазимо код ренесансних сликара, а у 20. веку и код симбо
листа. Увођењем оваквог предела, хоризонт постаје линија
разграничења до које досеже свесно; све што је иза линије,
„с ону страну”, може се сместити у домен нагона и таме,
овде постављених у безбедно спремиште. Пошто је избегла
замку подсвесног, ауторка је сада у већој мери посвећена
механизмима који одржавају област свесног, рационалног,
егзактног. Такође, у складу са досадашњим радом, где се у
свакој етапи показало да стварање за ауторку представља
не само естетичко већ и етичко питање, она наставља са
обликовањем одговора.
Др Јасна Јованов, историчар уметности
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Душица Дуда Миловановић
(1954–2015)
Лоран Паскије, научник, јунак романа „Хроника породице
Паскије” Жоржа Диам
 ела, неразумевајући незадовољство
лаборанта, каже да он има тако часну и важну улогу – да је
помоћник науке. Наша Душица је била баш то – целог свог
радног века проведеног само у једној установи, Заводу за
проучавање културног развитка, била је педантан и предан
помоћник науке.
У Завод је дошла одмах након завршене Средње библио
текарске школе, јединствене средње стручне школе у Срби
ји, која је до свог гашења у том облику, осамдесетих годи
на прошлог века, ишколовала низ генерација књижничара,
драгоцених сарадника у библиотекама. Након низа година
проведених у статусу хонорарног сарадника (што због пре
преке проузроковане систематизацијом радних места, а
добрим делом и неправедно) примљена је за сталног књи
жничара Одељења за документацију. Прво чега се сећам из
тог периода је да се њен однос према раду и њена искрена
посвећеност Заводу ниу ч
 ему није разликовала пре и после
пријема у стални радни однос, што иначе није чест случај.
Друго, и много важније је што ме је када сам дошла Завод
нешто после ње, иако сам јој била надређени документали
ста, управо она научила основним библиотечким послови
ма и до краја наше сарадње каналисала и моју, и осталих
радника Завода, разбарушеност када је реч о стручним би
блиотечким пословима и односу према фонду Одељења за
документацију.
Али, да се вратимо на почетну констатацију да је Дуда била
помоћник науке. Наиме, на почецима нашег рада, Одељење
документације Завода се профилисало као, умногоме, једин
ствени облик службе познате у стручним круговима као спе
цијална библиотека. Док су се остале специјалне библиотеке
углавном бавиле прикупљањем и обрадом књига и часописа
релевантних за област у којој су деловале, Документација
Завода је била суочена са чињеницом да треба да обезбеди
подлогу за научну и примењену обраду једног новог и скоро
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неомеђенеог подручја – културног развитка. Тај задатак није
само изискивао прикупљање и обраду књига, што је иначе
предмет обуке у библиотекарским школама већ је подразу
мевао прикупљање широке лепезе различитих докумената,
статистичких података, исечака из штампе и слично, што је
захтевало и додатно разумевање подручја којим се Завод ба
ви, а у томе смо сви били нови. Посебан задатак Одељења
документације био је израда такозваних документационих
пројеката који су подразумевали готово херојске напоре да
се анкетирају извори и прикупе што је могуће свеобухвани
ји подаци у нашој средини која никада није имала превише
слуха за важност чувања архивских података и докумената.
У обављању тих задатака Душица је била незаменљив са
радник. Данима је упорно телефонирала широм Србије и Ју
гославије, обилазила разнородне институције, анализирала
стару штампу да би прикупила и обрадила податке. Све је
то рађено без олакшица које данас омогућавају компјутери и
електронске базе података. Када је она била ангажована,  ру
ководилац пројекта је могао бити сигуран да су подаци тач
ни и свеобухватни у датим околностима. Тако је Душица у
великој мери заслужна за настанак пионирских публикација
као што су „Награде у култури” у којој су први пут пописа
не све многобројне награде, њихови добитници, дела за која
су награђени, чланови жирија који су их додељивали, и ко
ја је дуго година била једина референтна публикација за ту
област. „Водич кроз установе културе у Србији” била је прва
публикација која је пружила свеобухватан увид у институ
ционалну културу Србије. Најоб
 имнија публикација на којој
је сарађивала била је „Преглед значајних институција култу
ре у Југославији”, која је рађена да прикаже културне потен
цијале земље на заседању УНЕСКО-а у Београду 1980. го
дине. Ово, наравно, нису сви пројекти на којима је Душица
сарађивала, већ они најобимнији и најзахтевнији. У време
највећих активности и процвата Завода за проучавање кул
турног развитка, када су уз послове израде планова култур
них делатности и њихових анализа рађени и бројни социо
лошки научни пројекти, обичај је био да на сваком пројекту
буду ангажовани и документалисти, да би релативно малом
броју стручних и научних сарадника олакшали посао и били
помоћници науке.
Као једини документациони центар за област културног раз
витка, Завод је био место где су помоћ и литературу за из
раду дипломских и семинарских радова могли да добију и
бројни студенти различитих факултета на којима су се про
учавали културолошки предмети. Душица је увек љубазно
и предано помагала младим људима да нађу оно што им је
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потребно, али и да их упути на литературу и изворе за које
нису ни знали. Када се отворила катедра за библиотекарство
и будуће колеге су неретко добијале од ње практична упут
ства и помоћ, јер ако нису завршили библиотекарску школу,
као што ни ја нисам, недостајала су им неопходна практична
знања која је она поседовала.
Али оно по чему ћу ја, а верујем и сви остали, памтити Ду
шицу је то што је она била добри дух Завода. Како је про
вела цео радни век у њему, није га делила од своје куће.
Бринула се о сваком човеку, о сваком спољњем сараднику,
сваком студенту повремено ангажованом, спремачицама,
ложачима. Са свима је била пријатељ и свако је свраћао у
њену канцеларију да поприча или је само поздрави. Била је
спремна сваком да помогне у било чему. Бринула се о фон
ду документације, о згради, о лози, о цвећу – о свима нама.
Била је, речју, наша Дуда – неко близак, топао, незаменљив.
Светлана Љубоја

Душица Дуда Миловановић
(1954–2015)
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РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику:
1.1. путем УСБ уређаја;
1.2. слањем на е-mail адресу часописа: kultura@zaprokul.org.
rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама,
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150
речи).
2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на
енглеском језику (до 300 речи).
2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације.
Примају се само црно-беле илустрације или које су
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација.
2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису),
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса,
афилијација (наводи се пун, званични назив и седиште
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој
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је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама
наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију,
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница,
укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних
страница.
3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим.
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција
задржава право да после објављивања полемичког текста и
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег.
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда
Single.
4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и
кључне речи на српском.
4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је
чланак настао, као и назив институције која је финансирала
пројекат или програм.
4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања
оригинала.
4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе
на крају текста.
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5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача,
страна.
Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд:
Нолит, стр. 45.
5.2 Периодика:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка,
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања:
Назив издавача, страна.
Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 146.
5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и
слично:
Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив),
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања),
Место издања: Назив издавача, страна.
Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског
понашања у градској средини, у: Социологија града,
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства, стр. 150.
5.4. У случају издања на страним језицима:
Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо глагола
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds.
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице
,,стр.” користи се енглески термин p.
Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.
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5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:
Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив),
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација),
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег
универзитета, Место издања, страна.
Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије,
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, Београд, стр. 120.
5.6. Текстови из дневних листова:
Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста,
Назив дневног листа (курзив), страна.
Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима,
Политика, стр. 15.
*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.
Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти
о савременој архитектури, Време.
5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује
српском речи Исто.
Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 147.
Исто, стр. 148.
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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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